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Geleuf ‘t noo maor!

‘Zee mot weer geld hebben ...’
Dat 2020 een gek en biezunder jaor was, hoof ik jullie neet te vertellen.

Tekst: Jan van Eerden

Dat zo’n virus de samenlaeving toch min of meer kan ontwrichten, hadde
wi-j tut veur kort ga neet veur meugelek ehollen. ‘t Lik wal of alle zekerheden
op ens neet zo zeker meer bunt. I-j könt jo niks plannen of regelen,
want ‘t is maor afwachten of der iets kan deurgaon.

I-j markt ok dat völle mensen wat onzeker bunt
en dat de luntjes wat korter en de tene wat langer
wordt. De reacties bunt wal heel verschillend. Der
bunt mensen wiet zich helemaole terugge trekt
uut de samenlaeving en anderen doot juust net as
of der niks an de hand is. Wanneer doo’j ‘t good?
Misschien is Achterhooks realisme en nuchterheid wal ne helen goeien raodgevver. Dus wal wat
anpassen an de umstandegheden maor ok ow
eigen kop een betjen volgen.
Maor volgens mien hef de samenlaeving met ‘n
nog völle ingriepender virus te maken, namelek
het virus van individualisme. ‘t Grip um zich hen
as nooit te veurne en uutwassen as egoïsme en
narcisme bunt gin uutzondering meer. Ok hier
in Aalten wordt sommege mensen steeds egocentrischer en meer zelfingenommen en hebt
wi-j de andern steeds minder neudeg. Gevolg
is vake dat der ok minder naor andern wordt
umme-ekekken onder ‘t motto: ‘Ik zal mien zelf
wal redden en dan mot den andern dat ok maor
doon.’ ‘t Coronavirus hef dat individualisme bi-j
sommigen nog wat extra verstarkt.
Ik wet wal, noo bun ik wal arg zwart-wit want
der bunt ok ne hele bende mensen wiet wal naor
anderen ummekiekt en helpt waor mensen dreigt
te ontspoorn , te vereenzamen of buten de boot
valt, gelukkeg maor.
En wat is de rol van de kerke daorin? De kerke is
de organisatie, ne gemeenschap van mensen,
dus neet ieder veur zich, maor samen, en met
oog veur ‘t individu, zelfs at den gin lid is van de
gemeenschap.
Noo heur ik der al wat zeggen: De kerke? ... daor
heur ik niks van en daor he’k ok niks met.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto: Joke Meynen

Maor juust dee kerkgemeenschap is een teggen
wicht in de steeds hardere en individualistische
maatschappi-je. Daor heur i-j de boodschap da’j
der neet allene veur staot en dat ‘t neet um
carrière, vermogen of succes geet. En ok dat een
grote bek ow neet wieter hölp.
Ok in coronatied hef de kerke letterlek e-investeerd um dee boodschap bi-j de mensen thuus
te brengen. ‘t Is wal ‘n iets andere belaeving dan
een live-kerkdienst maor ach een köpken koffie
onder de praeke mek völle good. Ok dat is Achterhookse nuchterheid.
Maor dee kerke dut nog völle meer, ‘t blif neet
bi-j weurde. Heel völle vri-jwilligers en professio
nals bezeukt olderen en eenzamen, helpt met
financiële en materiële ondersteuning, en zorgt
veur ni-j perspectief a’j vasteloopt. Dee kerke
zörgt ok veur plezeer, zoas de IKA-vankantiewaeken veur olderen of de kinderkampen veur de
jongeren. Maor ok veur gezamenleke ontspan
ning en afwisseling zoas de Top 2000-diensten en
andere themadiensten. Ik denke dan an Regenboogdiensten-, U2-, Joe Cocker-, en Bakkie-troostdiensten. Zek mien neet dat der neet van alles
an wödt edaone um der wat afwisseling en kleur
in te brengen. Iederene mag metdoon en veur
iederene is der wat te doon.
I-j zollen ‘t verhaal können samenvatten in twee
zinnen:
	De maatschappi-j is steeds meer:
ieder veur zich en God veur ons allen.
	De kerke is: God veur ons allen
en wi-j doot met.

Kiek, daor wil i-j toch bi-jheurn? Ja, en dan komme
wi-j op een geveulig punt. Dat alles kost geld. De
professionals mot natuurlek betaald worden. Der
wödt e-ïnvesteerd in beeld- en geluudsapparatuur
en gebouwen. Ok dee mooie initiatieven, waor
zovölle mensen van profiteert kost natuurlek ne
beste cent. En ‘t verrekte is dat ‘t net as ovveral
ok allemaole nog steeds duurder wödt. Maor dat
weerhölt der ons neet van um der neet met deur
te gaon.
Sommegen zekt dat de rol van de kerke is uutespöld maor a’j dit zo laest dan wödt dee rolle
juust steeds belangrieker. Een gemeenschap wiet
ummekik naor de anderen en waor neet ‘t recht
van ‘t minste geweten of ‘t meeste geld telt. Dat
is toch wat weerd.
Zo’j dit jaor astebleef royaal willen gevven veur
Kerkbalans? Alles wödt duurder dus at de knippe
‘t toolöt, gef dan ‘n paar procent meer as veurgaonde jaorn. En a-j veureg jaor hebt ovvereslagen, zo’j dan astebleef dit jaor wal weer met
willen doon? ‘t Is ‘t weerd, komt maor ‘s an , dan
zie’j dat de kerke ne veurbeeld van Achterhookse
mentaliteit is. Realistisch en nuchter, maor zeker
neet zelfingenommen en individualistisch. As ne
goeien naober wiet der altied is a’j ‘m neudeg
hebt. En daorumme he’w jullie neudeg. As kerkganger, as vri-jwilliger en ok as sponsor. Astebleef
wes royaal dan kan de kerke ok royaal waen en
een teggenwicht waen veur een steeds hardere
maatschappi-je.
ne kerkrentmeester
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De twee kanten
van twintigtwintig
Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
‘Er zit iets moois in iedere dag’
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!

Ter overdenking

Allemaal nog de
beste wensen …
door Heidi Ebbers

Lees het gedicht nu van onder naar boven
(bron onbekend)

Week van gebed voor eenheid 2021:
#blijfinmijnliefde
Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021
centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen.
Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Hoe vaak heb je dat al gehoord de afgelopen
weken? En hoe vaak heb je het dit jaar al
gezegd: De beste wensen ? Hoewel je er op een
gegeven moment misschien wel wat genoeg
van krijgt, is het toch een mooi gebruik. Waarschijnlijk wens je het de een wat oprechter toe
dan de ander, maar niemand zal de ander iets
slechts toewensen, toch? Waarom zou je ook?
Maar wat zijn dat precies: de beste wensen?
Wat zijn voor jóu de beste wensen, zijn dat
dezelfde als die voor mij? Wat zou jíj wensen als
je een wens zou mogen doen? Ga je dan voor
beroemdheid of voor veel geld? Voor een knap
uiterlijk, gezondheid, een goed verstand? Waar
word jij gelukkig van?
Niet iedereen is gelukkig met dezelfde dingen.
Geluk is persoonlijk en zal voor iedereen iets
anders betekenen. En niemand is de hele tijd
gelukkig. Gelukkige, minder gelukkige en ongelukkige momenten wisselen elkaar af. Zo is het
leven.
Elke zondag, aan het eind van de kerkdienst
krijgen we de zegen mee. Ik vind dat altijd weer
een mooi moment. De wens dat God met je
mee zal gaan in de week die voor je ligt, zodat
je vol vertrouwen op weg kunt. Iets beters kun je
iemand niet toewensen …
	De Heer zal jullie gelukkig maken
en jullie beschermen.
De Heer zal bij jullie zijn
en voor jullie zorgen.
De Heer zal aan jullie denken
en jullie vredegeven.
Amen
(Numeri 6:24-26, Bijbel in Gewone Taal)

Lockdown-bericht
Eventuele berichten in verband
met de verlenging van de
lockdown vindt u op de website
van KerkVenster, rechtsboven
onder de kop: Laatste nieuws.

www.kerkvenster.nl
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
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
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 451594 - e-mail:
joaptewinkel@gmail.com
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
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
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

De collectes voor de kerk hebben in november
€ 293,50 opgebracht; in december was de
opbrengst (vòòr de lockdown) € 106,25. Voor de
kerk zijn twee giften ontvangen: via Diny Luimes
€ 10,00 en via Henk Luimes € 15,00.

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

Zieken
Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. J.C. BollenAnsink, ’t Zand 22D; mevr. E. Stronks-Ebbers,
Ambthuiswal 1-11; dhr. J.G. Essink, Beerninkweg 4 en mevr. J.A. Weevers-Hinkamp, Ambthuiswal 1-01 hun verjaardag. Mevr. Bollen wordt
op 17 januari 84 jaar; mevr. Stronks hoopt op
18 januari de leeftijd van 96 jaar te bereiken;
dhr. Essink wordt op 22 januari 88 jaar en mevr.
Weevers viert op 25 januari haar 92e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Gift Joanne Foundation n.a.v.
kerstnachtdienst Bredevoort
We hebben een bijzondere kerstnachtdienst
gevierd in Bredevoort. Wel raar, een kerstnachtdienst zonder mensen in de kerk (of bijna geen).
We hebben geprobeerd toch een intieme sfeer
neer te zetten. Dat is, denken wij, goed gelukt.
NooTzaak werkte mee aan deze dienst en heeft
aangegeven dat zij dit pro Deo wilden doen.
Daarom is er vanuit de kas van de jeugdraad
een bedrag van € 250,00 overgemaakt aan de
Joanne foundation. In de laatste nieuwsbrief
lazen wij dat de situatie in Oeganda zorgelijk is,
dus daarom hebben we voor dit doel gekozen.

Kerstbomenfoto
wedstrijduitslag
Op de website www.pkn-bredevoort.nl zijn
onder het kopje ‘nieuws’, verschillende kerstbomenfoto’s te zien die men heeft aangeboden om te laten beoordelen. De jury heeft
de eerste prijs toegekend aan de familie
Sessink.
Zij schreven er bij: ‘Dit is onze prachtige kerstboom vol met mooie lichtjes! Ook hebben we
buiten in de heg nog mooie lampjes en een
schitterend mooie Poolster! En in de achtertuin
staat ‘n lichtgevend hert dat onze appelboom
opeet.’
Zij zullen thuis een prijs ontvangen!
Ada Endeveld

Wim Hijink heeft de afgelopen tijd acht bestralingen ondergaan, die de tumor bij zijn slokdarm
moet laten slinken. Hij wacht nog op onderzoeken, maar heeft de indruk dat hij meer ruimte
heeft in zijn slokdarm. Als dat zo is, wordt er ook
nog onderzoek gedaan naar zijn alvleesklier. Het
hangt van de uitslag af, of en wat voor behandelingen er zullen komen. Veel sterkte en geduld
toegewenst!
Alies Kämink verblijft in Zevenaar in hospice
De Liemerije, adres: Hunneveldweg 12, 6903 ZN
Zevenaar. Ze is de laatste tijd redelijk stabiel.
We wensen haar en haar familie kracht toe!
José Kämink heeft een zware operatie ondergaan om tumoren weg te halen. De operatie is
heel goed geslaagd. Ze is nu langzaamaan aan
het herstellen en is erg blij dat ze steeds meer
verbetering merkt. Veel geduld bij het herstel
toegewenst!
Jan Tolkamp heeft een eerste serie chemo
therapie en bestraling ondergaan. Hij voelt zich
goed. Binnenkort wordt er een scan gemaakt.
Het verdere verloop van de behandeling hangt
daarvan af. We wensen hem en zijn vrouw sterkte
toe bij het afwachten!
We wensen alle zieken en hun mantelzorgers in
deze nog donkere dagen licht toe!

Beautykadobank
Hebt u / heb jij ongebruikte beauty-producten
over? Wij denken hierbij aan douche-gel, deodorant, geurtjes of iets van make-up. Staan potjes,
tubes of flesjes in de kast zonder dat ze worden
gebruikt? Hoe mooi zou het zijn als je hiermee
andere mensen blij kan maken …
De Stichting Beautykadobank Winterswijk geeft
een cadeau-tas met beautyproducten aan
mensen die zelf niet in staat zijn deze producten
aan te schaffen.
Wilt u/wil jij ook een steentje bijdragen? Dat kan!
Doe dan producten die nog ongebruikt zijn in
de brievenbus bij de familie Mengerink, Hozenstraat 24 of bij de familie Prinzen, Bredevoortse
straatweg 137a. Zij zullen zorgen dat de spullen
bij de Beautykadobank komen. De diaconie
ondersteunt deze actie van harte!

Uitzending via Bredevoortse website
De diensten online kunnen nu ook direct
via www.pkn-bredevoort.nl worden bekeken.
Op de homepage is een tabblad met KerkBeeld,
waaronder u de ‘tegel’ vindt, waar u de diensten
online kunt volgen. U komt dus nu niet meer
eerst op de website van KerkVenster.
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Dag 2020, hallo 2021
Tekst en foto’s:
Tiny Oosterink

2020, een jaar dat zo leuk zou kunnen worden,
wordt heel anders als de corona zijn intrede
doet. Eerst een intelligente lockdown …
Koren en zo ook de cantorij, mogen
niet meer repeteren en zingen.

Wat nog nooit gebeurd is, wordt dan werkelijkheid: Kerst vieren zonder samen zingen.
Bestaat dat wel?
Het zal wel moeten, het is niet anders…

Als in de zomer de versoepelingen komen, mogen
enkele cantorijleden ’s zondags meezingen tijdens de kerkdiensten. Erg leuk om op deze manier
hieraan een bijdrage te kunnen leveren.
Tijdens de afscheidsdienst van ds. Wim Everts op
29 november 2020 mogen maximaal tien personen meezingen.
Een mooie dienst met veel mooie liederen.
Op 17 december wordt er ’s middags een kerstbijeenkomst gehouden in de Oude Helenakerk.
Ook daaraan mogen acht cantorijleden hun
medewerking verlenen. Deze online-bijeenkomst
staat onder leiding van Wilma de Jong en Anneke
Wattel-de Vries. Het kan via livestream gevolgd
worden.
Er worden prachtige ‘ouderwetse’ kerstliederen
gezongen. Heerlijk om te zingen, maar ik denk
ook fijn om naar te luisteren.
Vrijdagmorgen 18 december is er in de Zuiderkerk een groep vrijwilligers al vroeg bezig om het
mooie blad KerkVenster te distribueren. Dit keer
is de groep groter dan andere keren. Er worden
attenties voor de vrijwilligers bijgeleverd en voor
alle KerkVenster-lezers een zakje met een hartje,
waarin een waxinelichtje gezet kan worden.

Een geschenk aangeboden door de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Aalten.
Op kerstavond klinkt er mooie kerstmuziek vanuit
de Oude Helenakerk. Harry van Wijk bespeelt het
orgel, René Lammers trompet en Karin Kraaijenbrink bugel.
Op 25 december zal er een mooie online-kerstviering te zien zijn op KerkBeeld. Het is bekend,
dat de online-diensten veel bekeken worden, dus
wordt er een mooie dienst voorbereid met nog
mooiere liederen.
Alle voorbereidingen worden getroffen.
Maar dan …
Er is inmiddels een harde lockdown afgekondigd
in Nederland. Het is net of de corona hoogtij
viert. Het virus grijpt om zich heen. Dus wordt er
op het laatste moment nog besloten, dat de cantorij de komende tijd geen medewerking meer
verleent aan de kerkdiensten, zo ook niet aan de
kerstviering op 25 december, eerste kerstdag.

Zo gaan we op weg naar 2021. We blijven zoveel
mogelijk positief en vol goede moed gaan we
verder het jaar 2021 in. Op de dag dat deze
tekst geschreven en ingeleverd wordt voor dit
Kerk
Venster, zijn de eerste vaccinaties tegen
COVID-19 een feit. Is het einde van een coronatijdperk in zicht? Hopelijk kunnen we over niet
al te lange tijd weer een bestaan met meer vrijheden opbouwen en behoren de vele beperkingen
die corona ons oplegt, tot het verleden.
Dank aan alle medewerkers/vrijwilligers voor de
flexibiliteit en aanpassingen voor het kerkenwerk
gedurende de laatste maanden.

Allen een goed, maar vooral gezond 2021
toegewenst.
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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

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

Geluid PG Aalten
geluidpknaalten
@gmail.com

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

Het project is naar planning uitgevoerd,
we zijn blij met de volgende resultaten:

bredevoort

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

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

Hieronder een verslag van een project van
Wilde Ganzen waar de diaconie van de
Protestantse Gemeente Aalten een financiële bijdrage aan heeft geleverd: Schooltuinen
en het opstarten van een agribusiness
programma in Uganda.

Het district Kibinge in Uganda is een arme plattelandsregio bestaande uit zestien dorpen. Er zijn
nauwelijks voorzieningen aanwezig. Ongeveer
80% van de bevolking heeft een (vaak schaars)
bestaan in de landbouw op kleine familiebedrijven met koffie en bananen. Er is een slechte
infrastructuur en een gebrek aan schoon drinkwater. Elektriciteit komt geleidelijk beschikbaar.
De aanwezige kleine familie boerenbedrijfjes
kunnen vaak maar net het hoofd boven water
houden. Daarnaast is andere werkgelegenheid in
het gebied nauwelijks aanwezig. Hierdoor trekken
veel jongeren weg naar de grote steden om
werk te zoeken. Ook daar zijn er geen banen en
vervallen zij in armoede of het bestaan van een
straatkind.
De Stichting Kinderen van Uganda (KvU) richt
zich op het kansen bieden aan kinderen/jongeren in Uganda. Het grootste projectgebied is
Kibinge. Hier richten de activiteiten zich op een
breed pakket ten behoeve van community building: agrarische scholing/training, ondersteuning
van het onderwijs, voeding, schoon drinkwater,
gezondheidszorg, sanitatie en hygiëne, aanplant
van bomen en meer. Hiernaast ondersteunt de
stichting buiten Kibinge nog drie andere scholen
in Mukono, Masaka en Jinja.
Met dit project wilde de stichting voedsel- en
economische zekerheid creëren door een ketenaanpak: vanaf kinderen op school (schooltuin
en les), via jongeren (praktijklessen op boeren
bedrijven) tot jonge boeren (training en faciliteren eigen boerenbedrijf).

•E
 r zijn zeven groentetuinen gerealiseerd bij
zeven scholen met bijhorende lesprogramma’s
(o.a. het land is klaargemaakt voor de
gewassen, gewassen zijn geplant, omheiningen
geplaatst, wateropvangplekken gerealiseerd)
•H
 onderd leerlingen hebben praktijkstage
gelopen bij modelboeren
•V
 ijftig jongeren zijn getraind en begeleid
om hun eigen landbouw- en/of veeteeltbedrijf
te starten.
•E
 r is een start gemaakt met de ontwikkeling
van het vervolgprogramma (ontwikkeling van
een microkrediet-systeem, een businessplan
voor een verwerkingsbedrijf van geproduceerde
gewassen en uitwerken van een toepasbaar
model voor andere regio’s in Uganda. 		
		

Giften Aalten
Op het kerkelijk bureau of
in de brievenbus ontvangen:
Christenhulp Oost Europa  .   .   .   .  € 40,00
Vluchtelingenactie Geef Licht:   . 2 x € 10,00
. . . . . . . . . . . . . . €
5,00
. . . . . . . . . . . . . 2 x € 50,00
. . . . . . . . . . . . . . € 300,00
en (aan collectemunten)  .  .  .  .  . € 40,00
DHA:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
KerkBeeld:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
Voedselbank:  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 30,00
. . . . . . . . . . . . . . € 50,00
en (aan collectemunten)   .   .   .   .   . €
9,50
Bezoekdienst (aan collectemunten)  . € 27,50
Hulp Ver Weg Dichterbij  .  .  .  .  . € 300,00
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00

Via de webshop ontvangen voor
Vluchtelingenactie Geef Licht:
02-12 t/m 08-12   .   .   .   .   .   .   .   . € 350,00
09-12 t/m 15-12   .   .   .   .   .   .   .   . € 25,00
23-12 t/m 29-12   .   .   .   .   .   .   .   . € 10,00

Via de webshop ontvangen voor KerkBeeld
16-12 t/m 22-12   .   .   .   .   .   .   .   . € 150,00
23-12 t/m 29-12   .   .   .   .   .   .   .   . € 10,00
30-12 t/m 05-01  .  .  .  .  .  .  .  . € 100,00

Via de webshop ontvangen voor DHA
09-12 t/m 15-12   .   .   .   .   .   .   .   . €

25,00

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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Begroting 2021 van het college van kerkrentmeesters
		
Protestantse Gemeente Aalten
De begroting is aan de grote kerkenraad digitaal
voorgelegd en goedgekeurd.

Algemeen
Voor het jaar 2021 is er een overschot op de
begroting t.b.v. € 7.415 (operationeel resultaat),
het resultaat naar algemene reserve is echter
€ 292.585 negatief.

Toelichting op de baten en lasten
Baten
De inkomsten uit onroerende zaken dalen licht
t.o.v. de begroting 2020. De pachtinkomsten
stijgen maar hier staat een daling bij inkomsten
van de huurwoningen tegenover.
De rentebaten dalen vanwege de lage rente. Door
het vastzetten van een deel van de gelden voor
een langere periode rendeert het geld toch nog.
De opbrengsten levend geld dalen snel, doordat
er aanzienlijk minder collecte-inkomsten zijn,
Daarnaast dalen de opbrengsten van de Kerk
balans elk jaar weer verder. De daling heeft als
oorzaak het teruglopend aantal kerkleden door
overlijden maar ook door opzeggingen. De verwachting voor het jaar 2021 is een daling van
meer dan € 43.400 in een jaar. Ten opzichte van
2019 is de daling bijna € 72.000.

Lasten
De verwachte uitgaven van de kerkgebouwen
stijgen licht, hieronder valt o.a. het onderhoud,
deze stijgen licht maar de energielasten zullen
dalen.
Bij de overige eigendommen en inventarissen is
hetzelfde bedrag begroot als de werkelijke uitgaven in het jaar 2019.
De afschrijvingen blijven redelijk gelijk doordat er
niet veel investeringen geweest zijn.
De uitgaven voor het pastoraat dalen op de
begroting met iets meer dan € 49.000 t.o.v. de
begroting 2020. Dit komt doordat het aantal predikanten verder daalt naar 3,0 fte (inclusief detachering), in deze uitgaven zijn ook opgenomen de
lonen van de kerkelijk werkers.
Uitgaven van de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn begroot volgens de jaarrekening 2019.
De uitgaven voor salarissen en vergoedingen
dalen iets meer dan € 18.400 door minder uitgaven bij de kosters en kerkelijk bureau.
De uitgaven koster, beheer en administratie zullen
ten opzichte van de begroting 2020 verder dalen.

In het jaar 2021 zal er een nieuw beleidsplan
moeten komen waarin aangegeven staat hoe wij
kerk willen zijn en welke financiële gevolgen dit
heeft.
De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau
ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ondergetekende

Bij de incidentele baten is de opbrengst verkoop
Oosterkerk als bate meegenomen en bij de toevoegingen bestemmingsreserves wordt € 650.000
opzij gezet om toekomstige tekorten in te zetten
voor het pastoraat. Volgens de meerjarenprognose zal er bij het huidige beleid tot en met het
jaar 2028 een tekort zijn van € 525.000.
Om direct al op korte termijn fors te bezuinigen
zou ten koste gaan van het pastoraat. Besloten is
om dit niet te doen, het tekort mag even oplopen
echter vanaf 2028 zal er flink bezuinigd moeten.

college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester
r.j.veerbeek@kpnmail.nl

Protestantse
Gemeente
Protestantse
gemeente
te Aalten
Aalten
college
van
kerkrentmeesters
College
van
Kerkrentmeesters- -begroting
Begroting 2021
2021

Verkort Overzicht
Begroting
2021

Begroting
2020

Rekening
2019

123.740
7.500
624.060
400

128.275
8.900
667.500
2.000

113.638
12.992
695.952
432

755.700

806.675

823.014

87.880

85.850

109.449

8.000

10.550

7.748

9.960
406.154
13.940
51.900
148.301
20.880
870
400

10.150
455.400
20.000
53.150
166.770
28.500
1.000
-

9.959
469.511
13.810
56.243
160.759
20.261
865
-49

748.285

831.370

848.556

7.415

-24.695

-25.542

Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

350.000
-

-

25.019
-

350.000

-

25.019

Resultaat verslagjaar (A+B)

357.415

-24.695

-523

Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-650.000
-

-

643.982
0
-25.019

-650.000

-

618.963

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-292.585

-24.695

618.440

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
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Had het op dit moment zo nodig

Voedselpakketten voor Kerst 2020

Als stichting Diaconale Hulpverlening Aalten kijken we met voldoening terug
op de dagen voor de kerst. Graag willen we aan alle leden van onze kerken laten
merken dat ons diaconale werk nodig is en gewaardeerd wordt.
Op 11 en 12 december werd bij drie supermarkten
(Spar Bredevoort, Jumbo Aalten, AH Aalten) aan
mensen die boodschappen deden, gevraagd om
iets extra’s te kopen voor huishoudens met een
laag inkomen in Aalten, Bredevoort, Dinxperlo
en de buurtschappen. In de week daarna werden
in de Zuiderkerk pakketten samengesteld. Deze
actie was zeer succesvol. Op 245 adressen zijn
voedselpakketten bezorgd. Deze adressen konden
zichzelf aanmelden of zijn door anderen aangemeld via de email-adressen info@meedoenpact.nl
en info@stichting-dha.nl.
Ook zijn er ongeveer 100 adressen afkomstig van
de verschillende aangesloten kerken.

De samenstelling van de huishoudens:

Alleenstaand zonder kinderen
Samenwonend zonder kinderen
Alleenstaand met kinderen
Samenwonend met kinderen
Samenstelling onbekend
Totaal

Aalten
38
9
20
9
49
125

Het was een hele kluif om 245 voedselpakketten
gereed te maken. Daarbij waren we niet alleen
afhankelijk van de opbrengst van de actie bij de
supermarkten. We kregen 64 pakketten via AladnaFM (gesponsord door AH Aalten, Jumbo Aalten
en Dinxperlo en Spar Bredevoort). In Dinxperlo
waren 27 tassen aangeschaft door de diaconie
van de PKN en Caritas. De overige 154 tassen zijn
via de inzameling bij AH Aalten, Jumbo Aalten en
Spar Bredevoort verkregen.

We hebben diverse bedankjes ontvangen
die veelzeggend zijn. Een bloemlezing:
• Allemaal, heel, heel hartelijk bedankt.
Fijne kerstdagen en een gezond 2021.
• Heel veel dank. Vandaag het rijk gevulde pakket
ontvangen met goed te gebruiken producten.
Zeer welkom.
• Dank jullie wel voor de heerlijke boodschappen.
We gaan er lekker van genieten met Kerst.
• Het ontroerde me. Had het op dit moment
zo nodig.
• Het was of het de hoeveelheid van
twee pakketten was. We gaan een kaarsje
voor u opsteken met Kerst.
• Vandaag heb ik een supermooi pakket in ontvangst mogen nemen. Ben er heel erg blij mee.

• Hoe ontzettend welkom was het boodschappen
pakket. Samen met de kinderen hebben we
huilend de boodschappen in de kast gepakt
en op zaterdag hebben we met extra plezier
genoten van de chips en frisdrank. Sommige
dingen die anders zo ‘gewoon’ waren, zijn
opeens dan zo anders.
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Dinxperlo
25
8
18
6
52
109

Lieve mensen,
Bij deze willen we iedereen weer hartelijk
bedanken, die het afgelopen jaar iets heeft
gedoneerd in de kast in de Zuiderkerk. Het
wordt super gewaardeerd door de mensen,
die het – om welke redenen dan ook – iets
minder hebben.

Een paar voorbeelden:

• Geheel onverwacht kwam ik uit het niets in
een situatie terecht waar niemand om had
gevraagd. Van een normaal heel fijn beroep
had ik opeens helemaal niets meer. Ik kwam
met de kinderen in een bijstandssituatie
terecht. Alle buffers moesten worden aan
gesproken en voor € 45,00 per week moesten
de boodschappen gedaan worden.

Bredevoort
4
1
4
2

Een woord van dank

- We sparen bv. de pakken koffie op, totdat
we voor elk gezin een pak hebben. Dit doen
we zo met meerdere producten.
- We kunnen van de donaties ook altijd een
mooi pakket maken voor diegenen van wie
de papieren bij de Voedselbank nog niet
verwerkt zijn.
Uw giften blijven dus meer dan welkom.
Hartelijk dank, namens het team vrijwilligers
van uitgiftepunt Aalten. We wensen iedereen
een voorspoedig en vooral een gezond 2021.

vrijwilligers Voedselbank Aalten

Kerstattenties 2020

Totaal
66
19
42
17
101
245

• Heel hartelijk bedankt voor het fantastische
kerstpakket wat ik heb mogen ontvangen. Dat
maakt een heleboel goed, als je merkt dat er
aan je gedacht wordt, vooral deze dagen.
Bij de supermarkten hebben collectebussen gestaan. Dat heeft het mooie bedrag van € 688,10
opgebracht. Ongeveer de helft van het bedrag is
besteed aan het bijkopen van enkele producten
waar te weinig van was, ook al was er van de
meeste producten meer dan voldoende. Wat niet
in de pakketten is gedaan, is geschonken aan de
Voedselbank.
We hadden dit niet voor elkaar kunnen krijgen
zonder de veertig vrijwilligers die ons hebben
geholpen. Daarvoor willen we graag iedereen
bedanken. Het is ons andermaal duidelijk
geworden dat er in onze plaatselijke samenleving
veel mensen zijn die onze steun goed kunnen
gebruiken. Daarom zoeken we als stichting Diaconale Hulpverlening Aalten nog meer samen
werking in het meedoenpact met andere organisaties (Aladna FM, Figulus, gemeente Aalten)
om niet alleen met de kerstdagen mensen in
armoede te ondersteunen. Als we ergens van
overtuigd zijn dan is het dat ons werk ertoe doet.
Het bestuur van de stichting Diaconale
Hulpverlening bestaat uit Carla van der Horst

(PG Dinxperlo), Ellen Pardijs (PG Bredevoort),
Gert-Jan Stege
man (Christelijk Gereformeerde
Kerk Aalten) en Wim Drenth (PG Aalten).

Op donderdag 17 december werden de kerst
attenties verdeeld onder de contactpersonen.
Dat ging in deze coronatijd anders dan andere
jaren. Wij konden nu niet gezellig samen de
attenties inpakken. Dat was erg jammer.
Wij hebben er deze keer voor gekozen om kanten-klare dozen bij bakker Vaags te bestellen met
daarin een kerststol en een kerststaaf.
De contactpersonen konden de dozen met daarbij
de kerstkaarten op een afgesproken tijd ophalen.
De voorkant van de kaart is een schilderij van Tiny
de Zoeten en de meditatie is van ds. Wim Everts.
Wij hebben dit jaar voor een iets grotere attentie
gekozen, omdat de kerstmiddagen niet door
konden gaan en het voor velen een moeilijke tijd is.
namens het bestuur van de bezoekdienst,
Joke Rutgers
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen
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Geef vandaag voor de kerk van morgen
Tekst en foto: Joke Meynen

Wim ter Maat, de penningmeester van
Bredevoort, verwoordt het als volgt:
‘We kampen al jaren met een tekort op onze
exploitatie. Dat dwingt ons tot ingrijpende
keuzes die we de komende tijd zullen moeten
maken. Daarom meer dan eens de oproep:
Geef vandaag voor de kerk van morgen.’
Ik ga in gesprek met de penningmeesters
van de Protestantse Gemeente Aalten en de
Protestantse Gemeente Bredevoort. Beide
penningmeesters zijn lid van het college van
kerkrentmeesters en beheren de financiële
administratie van genoemde kerken.
Met Wim ter Maat zit ik aan tafel en René
Veerbeek praat mee via beeldbellen.
Allereerst vraag ik de heren om zich even
voor te stellen en te vertellen wat het
penningmeesterschap inhoudt en wat
hun motivatie is om dit werk te doen.

Dit is het thema van de landelijke Actie Kerkbalans, die loopt van
16 januari tot en met 30 januari 2021. Zowel de kerkenraad van
Aalten als van Bredevoort kan zich helemaal vinden in dit thema.
Vervolgens gaan we in gesprek
over Actie Kerkbalans en stel ik
ze hierover een aantal vragen.
Waarom is er elk jaar weer
een Actie Kerkbalans?

René Veerbeek: ‘In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als accountant. Een mooi beroep dat
ik graag nog lang wil uitoefenen, vervroegd pensioen is op dit moment nog niet aan mij besteed.’

Hoe word je penningmeester van de kerk?
‘Allereerst werd ik gevraagd voor de commissie
landerijen van de kerkrentmeesters, vanwege
mijn werk heb ik hier ervaring in. Op dat moment
heb ik niet toegezegd omdat mijn werk het niet
toeliet. Enige jaren later kwam de vraag om penningmeester te worden bij de PGA. Heb er even
over nagedacht en toegezegd. Het gaat om
financiën waar ik al dagelijks mee bezig ben. Het
is ook logisch om bij te dragen aan de kerk op een
andere manier dan in geld maar nu als vrijwilliger.
Dit doe ik nu vanaf 2011.
De penningmeester van de PGA zorgt dat de
rekeningen die binnenkomen, betaald worden.
Bij de PGA is er een kerkelijk bureau die de voor
bereidingen doet voor de betalingen, deze worden
door mij beoordeeld en na akkoord betaald.
In het voorjaar wordt de jaarrekening samengesteld van het voorgaand boekjaar en in het najaar
de begroting voor het komend boekjaar. Beide
worden allereerst besproken bij de kerkrentmeesters, eventuele aanvullingen worden verwerkt en
dan wordt het behandeld bij de kleine kerkenraad
en aansluitend bij de grote kerkenraad. Zijn deze
akkoord dan zijn ze vastgesteld en komen zij ter
inzage te liggen op het kerkelijk bureau. Uiteinde
lijk worden deze dan doorgezonden naar de PKN.
Het is belangrijk dat kerkleden weten hoe de
financiële situatie is, de jaarrekening en begroting
worden daarom ook gepubliceerd in KerkVenster.
Vanaf het begin toen ik penningmeester werd,
was er al een meerjarenprognose. Bij deze financiële berekening wordt acht jaar vooruitgekeken.
Dit zorgt voor meer inzicht om in de toekomst
te sturen op uitgaven van de gebouwen, personeel en overige uitgaven. Helaas is er in de
laatste jaren een versnelling in achteruitgang
van het aantal kerkleden van iets meer dan 4%

per jaar. Dit komt door overlijden maar ook door
veel opzeggingen. Minder inkomsten betekent
dat er bezuinigd moet worden maar aanvullend
kijken wij waar nog extra gelden uit gegenereerd
kunnen worden.’
Wim ter Maat: ‘Als technisch specialist ben ik
werkzaam bij het team openbare ruimte van de
gemeente Winterswijk. Samen met een aantal
collega’s zorg ik ervoor dat er op tijd plannen zijn
en geld beschikbaar gesteld wordt om onderhoud
of vervangingen uit te kunnen voeren aan bijvoorbeeld verhardingen, openbaar groen en riolering.
Ik heb in het verleden vaker als vrijwilliger kerkenwerk gedaan, zowel in Winterswijk waar wij
een tijd gewoond hebben als hier in Bredevoort.
In 2014 ben ik gevraagd voor een functie bij het
college van kerkrentmeesters. Het werken met
getallen vind ik interessant om te doen, het heeft
ook wel raakvlakken met mijn dagelijks werk en
op deze manier kan ik bijdragen aan de kerk. Als
penningmeester van de kerk in Bredevoort hoef je
gelukkig niet al het werk alleen te doen. Tot voor
kort was Dieneke Cornelissen een dag in de week
als administrateur werkzaam, sinds 1 december is
dat Henk Siebelink. Zij doen heel veel werk op het
gebied van de financiële administratie. Zelf zorg
ik ervoor dat betalingen gedaan worden, van bijvoorbeeld rekeningen, salarissen, belastingen etc.
Daarnaast zorgen we samen voor de verwerking
van de toezeggingen van de Actie Kerkbalans,
stellen jaarrekening en begroting op en zorgen
ervoor dat deze tijdig gepubliceerd worden en op
de juiste wijze ingediend worden bij de PKN.’

René Veerbeek: ‘De Actie Kerkbalans is er om
de voorgenomen uitgaven in de kerk te kunnen
financieren. De grootste uitgavenpost is personeel (pastoraat, kerkelijk bureau, kosters en
organisten). Een andere grote post is die van
gebouwen (onderhoud, verzekering, energie) en
aanvullend de kosten voor kerkdiensten, beheerskosten/administratie en afdrachten aan landelijke
kerk.
Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie.
Het is van belang dat ieder kerklid op zijn of haar
manier bijdraagt, voor ons het liefst in de vorm
van een financiële bijdrage. Dit is nodig om de
uitgaven te kunnen betalen. Het overgrote deel
doet dit trouw en daar zijn wij blij mee. Mocht het
financieel moeilijk zijn en kunt u niet bijdragen
dan kan het ook in een andere vorm. Er zijn vele
vrijwilligers nodig om een kerk te laten functioneren, ook op die manier kunt u bijdragen aan de
kerk.’
Wim ter Maat vult aan: ‘De vrijwillige bijdrage
van de leden van de kerk is voor onze en veel
andere kerken de belangrijkste bron van inkomsten. Daarom hebben veel PKN-kerken en ook
Katholieke kerken afgesproken om één keer in het
jaar gelijktijdig een grote collecte te houden.’

Waarom komt de collectant bij mij
aan de deur en ben ik verplicht
om mee te doen met Kerkbalans?
Wim ter Maat: ‘In Bredevoort (en ook in Aalten)
wordt aan elk lid van onze kerk die 18 jaar of
ouder is, gevraagd om een bijdrage te doen voor
de Actie Kerkbalans. Het is een soort van contributie die je betaalt voor je lidmaatschap. In
tegenstelling tot een verenigingslidmaatschap
is het niet verplicht en zijn we heel blij met elke
bijdrage.

Kan ik ook op een andere wijze bijdragen
of kan dat alleen via het invullen
van het formulier?
Wim ter Maat: ‘De kerk van Bredevoort biedt
nog niet de mogelijkheid om digitaal uw bijdrage
te doen. U heeft wel de mogelijkheid om op het
formulier aan te geven in welke termijnen u uw
bijdrage wilt doen, bijvoorbeeld maandelijks, per
kwartaal of ineens. Daarnaast is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen. Daarbij sluit
u een contract af met de kerk voor minimaal vijf
jaar, waarbij u aangeeft op welk bedrag de kerk
jaarlijks mag rekenen. Deze wijze van geven levert
u belastingvoordelen op en de kerk is op haar
beurt verzekerd van een vaste toezegging.
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René Veerbeek: ‘Steeds meer kerkleden in Aalten
gaan over naar het digitaal bijdragen, zeker in
deze coronatijd aan te bevelen. Geef uw mailadres door aan het kerkelijk bureau en u ontvangt
per mail een uitnodiging voor de digitale Actie
Kerkbalans. Dit bespaart papier en in tijden dat
het steeds moeilijker wordt om collectanten te
vinden is het een mooie oplossing.’

Waarom is Kerkbalans anders dan
de meeste andere (deur)collectes?
René Veerbeek: ‘U geeft voor uw kerk om dichtbij
het geloof te kunnen beleven. Ook in de coronatijd proberen vele vrijwilligers middels KerkBeeld
de diensten bij u thuis te brengen. Dit kan een
normale viering van de kerkdienst niet vervangen
maar zorgt wel voor betrokkenheid.’
Wim ter Maat: ‘Het verschil met andere deurcollectes is dat niet huis aan huis gecollecteerd
wordt, maar bij deze actie worden alleen de leden
van de eigen kerk benaderd. Uw bijdrage word
besteed aan uw eigen plaatselijke kerk.’

Kan ik invloed uitoefenen op de besteding
van mijn bijdrage en is het mogelijk
om aan te geven waaraan de kerk
mijn bijdrage besteedt?
Wim ter Maat: ‘Nee bij Kerkbalans kunt u geen
invloed uitoefenen op de besteding van het
geld. In Bredevoort collecteren we met de Actie
Kerkbalans gelijktijdig voor de solidariteitskas en
de paascollecte. U kunt wel aangeven welk deel
van uw bijdrage daarvoor bestemd is. De solidariteitskas is een fonds dat is opgericht door de
landelijke PKN en waaraan elke kerk verplicht bijdraagt. Met het geld in dat fonds worden armlastige kerken ondersteund. De paascollecte is een
eenmalige collecte waarmee de kerk wat extra
geld binnenhaalt om bijzondere projecten in en
van de kerk te financieren. In voorgaande jaren
is dit besteed aan de beeld- en geluidsinstallatie.‘

Waarom organiseert de kerk elk jaar
Kerkbalans terwijl er veel geld op de
bankrekening van de kerk staat en de
kerk daarnaast zoveel bezittingen heeft?
René Veerbeek en Wim ter Maat: ‘Dat is een
vraag van veel mensen. Inderdaad de kerk heeft
vermogen in de vorm van onroerende zaken en
geld op de bank en toch is een Actie Kerkbalans
nodig. De opbrengst van de Actie Kerkbalans
wordt gebruikt om de uitgaven voor het komend
jaar te financieren. Net als in een huishouden wil
je liever niet je spaarpot aanspreken voor de normale uitgaven.
Want je wilt de kerk ook in stand houden voor de
toekomst. Je kunt ervoor kiezen om elk jaar geld
uit je spaarpot te halen en dat kun je best lang
doen. Maar als er niets meer bij komt dan is op
een gegeven moment de pot leeg. En wat dan?
Dat is ook niet het beleid van de PKN. Zij onderhouden contacten met de plaatselijke kerken en
zien erop toe dat kerken hun gelden verantwoord
uitgeven volgens bepaalde richtlijnen.

René Veerbeek voegt daar nog aan toe: ‘Bovendien is een sluitende begroting met een meer
jarenprognose voor de komende acht jaren, die
ook in de laatste jaren sluitend moet zijn, noodzakelijk om bij emeritaat van een predikant een
nieuwe predikant te kunnen beroepen. Is dit het
geval dan ontvangt de PGA een solvabiliteitsverklaring en kan zij een predikant beroepen.
Het beroepen van een predikant is tot aan zijn/
haar pensioen. Dit betekent dat als er een jonge
predikant komt er een verplichting is om deze
de komende jaren, mogelijk tot aan zijn/haar
emeritaat, te betalen. Bovendien mag vermogen
volgens de landelijke richtlijnen niet zomaar
ingezet worden voor pastoraat of voor een extra
predikant.
Volgens de meerjarenprognose van de PGA wordt
nu 73,3% van de inkomsten besteed aan pastoraat en salarissen dit stijgt in het jaar 2028 bij
ongewijzigd beleid naar 98,6%.

Wie zijn de mensen die langs de deur gaan,
wat is hun taak en kan ik ze ook vragen
stellen over het beleid van de kerk?
Wim ter Maat en René Veerbeek: ‘De mensen
die langs de deur gaan zijn vrijwilligers van onze
kerk, ze bezorgen de enveloppen voor de actie en
halen deze ook later weer op, waarna ze op een
centraal punt verwerkt worden. Vragen of opmerkingen worden door hen genoteerd en doorgegeven waarna er contact met u gezocht wordt.
Vragen over het beleid mag u natuurlijk ook
rechtstreeks aan een kerkrentmeester, diakenen
of ouderling stellen.’

Hoe wordt Kerkbalans voorbereid
en afgehandeld en hoeveel mensen
zijn hierbij betrokken?
Wim ter Maat: ‘In oktober / november komt het
onderwerp ter sprake in de vergadering van de
kerkrentmeesters. Er wordt onder
meer gekeken wat het landelijke
thema is, welke promotie
materialen beschikbaar zijn etc.
Daarnaast is er al een aantal
jaren overleg over de aanpak
van Kerkbalans met Aalten en
de redactie van KerkVenster.
In december wordt een ontwerp
gemaakt en uitgewerkt voor de
folder en is er contact met de
collectanten van de voorgaande
jaren. Zijn ze weer bereid om
mee te helpen, of moeten er
nog nieuwe mensen benaderd
worden. Begin januari draait
onze ledenadministrateur de
uitnodigingsbrieven uit, worden
ze in enveloppen gedaan en
gebundeld per collectant.
In Bredevoort gaan ca. dertig
mensen op pad om bij ca. vierhonderd adressen de enveloppen te bezorgen en weer
op te halen. De toezeggingen
worden vervolgens verwerkt in
een administratieprogramma,
een flinke klus van wel enkele
dagen werk.’

René Veerbeek: ’De opstart van de Actie Kerkbalans is al in de maand oktober, de eerste vergadering is met de financiële commissie van de
kerkrentmeesters en vanaf de tweede vergadering is er overleg met een grotere groep: afvaardiging KerkVenster, afvaardiging kerkrentmeesters
Bredevoort/Aalten en kerkelijk bureau. Afspraken
worden onderling gemaakt: wie doet wat. Hier
wordt dan uitvoering aan gegeven. In de laatste
fase worden de collectanten van het voorgaand
jaar benaderd, bij de PGA zijn dit er ongeveer
tweehonderd. Jaarlijks zijn er collectanten die
stoppen en er zijn ook weer nieuwe collectanten.
Het wordt echter steeds moeilijker om collectanten te vinden. Heeft u tijd en wilt u zich ook
inzetten voor onze kerk, meld u zich dan aan bij
het kerkelijk bureau.
Begin januari worden de ca. 3200 enveloppen
ingepakt door de kerkrentmeesters, dit is enige
dagen werk en in februari worden de enveloppen
uitgepakt en de toezeggingen genoteerd. Deze
bedragen worden dan ingebracht zodat ze dan
in de maanden die u aangeeft, worden afgeschreven van de bankrekening.’

Is Actie Kerkbalans nog wel te verantwoorden in coronatijd of is deze juist in coronatijd van groter belang dan tevoren?
Beide heren antwoorden: ’Juist in deze tijd
van corona is de Actie Kerkbalans essentieel, de
fysieke kerkdiensten zijn er momenteel niet en
de inkomsten uit de collectes bij de kerkdiensten
zijn bijna geheel weggevallen. Voor de PGA is dit
in 2020 ongeveer € 20.000 minder inkomsten,
natuurlijk zijn er dan wel minder uitgaven, denk
aan energiekosten maar de overige uitgaven
gaan wel door.’

Vervolg zie volgende pagina
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Zal Actie Kerkbalans er dit jaar anders
uitzien door de corona-maatregelen?
Voor beide gemeenten geldt: De enveloppen
worden normaal rondgebracht, maar er wordt
wel uitdrukkelijk gevraagd om - als het enigszins mogelijk is - de envelop met de toezegging zelf in te leveren bij de collectant.
Dit om contact zoveel mogelijk te voorkomen.

René Veerbeek wil ook nog zijn visie
voor de komende jaren met ons delen:
‘De Actie Kerkbalans is: geef vandaag
voor de kerk van morgen’.
Voor de komende jaren zijn er veel veranderingen te verwachten bij de PGA. Dit betreft o.a.
de kerkgebouwen (sluiting van Oosterkerk) maar
aan de andere kant proberen wij ook gelden vrij

te maken voor het pastoraat. Dit is terug te zien
in de aanstelling van twee kerkelijk werkers in de
afgelopen tijd. De verwachting is dat in de loop
van volgend jaar er een predikant beroepen kan
worden voor 0,8 fte. Er wordt geïnvesteerd in
mensen die opgeleid zijn om u te bemoedigen
in moeilijke tijden. Volgens de prognoses teren
we tot 2028 in. Daarom is er een nieuw beleidsplan nodig: waar moet het naartoe met minder
pastoraat en minder gebouwen? Kunnen we meer
geld beschikbaar maken voor pastoraat door de
opbrengst van de verkoop van de Oosterkerk en
legaten in een speciaal bestemmingsfonds onder
te brengen? Wat willen we voor de toekomst?
Na de coronatijd willen wij al onze kerkleden
maar ook niet-leden graag weer in onze kerk
welkom heten. Het zal anders zijn, maar het bij
elkaar zijn is nodig om het geloof in God in ons
wakker te houden.

Periodieke gift en nalaten
Periodieke gift kan voor u voordeliger zijn
De periodieke gift is een andere mogelijkheid
om uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans te
regelen. Deze gift kunt u in tegenstelling tot de
gewone gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting.
De periodieke gift wordt via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk vastgelegd en loopt
ten minste vijf jaar en stopt automatisch bij overlijden en kan stopgezet worden bij arbeidsongeschiktheid of andere ingrijpende veranderingen
in uw situatie.
De schriftelijke overeenkomst kan in overleg met
u opgesteld worden door het kerkelijk bureau.
U gaat pas akkoord met de overeenkomst wanneer u deze ondertekent. Hieraan zijn voor u geen
kosten verbonden.
Voor nadere inlichtingen over de periodieke gift,
het formulier en het opstellen van de overeenkomst kunt u voor Aalten contact opnemen met
- René Veerbeek, tel. 06-22849288,
r.j.veerbeek@kpnmail.nl
of voor Bredevoort
- Wim ter Maat, tel. 0543-564575,
fam.termaat60@gmail.com

De belangrijkste voorwaarden
• De overeenkomst wordt voor ten minste
vijf jaar afgesloten, de jaarlijkse termijnen
moeten ongeveer gelijk zijn.
• De overeenkomst stopt bij overlijden,
arbeidsongeschiktheid en eventueel
ook bij werkloosheid.

De belangrijkste voordelen

• De kerk is voor langere tijd verzekerd

van financiële steun (minimaal 5 jaar).

• U kunt de gift volledig aftrekken voor de

inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u dan
overwegen om uw gewone gift om te zetten
in een wat hogere periodieke gift zonder dat
dit u extra geld kost.

Voor de gewone gift geldt een drempel voor
de aftrekbaarheid van de gift van 1% van uw
inkomen, met een minimum van € 60,00 en een
maximum van 10% van uw inkomen. Deze fiscale grens is niet van toepassing bij een perio-

dieke gift. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in
het jaar 2021 37,1% tot 43% van de schenking
terug (bij 65-plussers is de grens 19,2% tot 43%)

Voorbeeld:

Voor de toekomst denk ik dat diverse kerkelijke
gemeenten in de regio nog meer gaan samenwerken en wellicht fuseren, oorzaak hiervan is de
snelle teruggang in kerkleden en gelden.’
Ook voor Bredevoort gelden soortgelijke over
wegingen en zal er in de nabije toekomst het een
en ander veranderen.
‘Het klopt dat wij het niet alle kerkleden naar de
zin kunnen maken. Toch doen wij ons best om er
voor al onze kerkleden te zijn. Bij vragen mag u
ons ook mailen of bellen.’
René Veerbeek, penningmeester PGA
r.j.veerbeek@kpnmail.nl
Wim ter Maat, penningmeester PGB
fam.termaat60@gmail.com

Digitaal betalen
alleen in Aalten
In deze coronatijd is het aan te
bevelen om digitaal te betalen, voor uw
gezondheid en dat van de collectanten.

Stel u heeft een jaarinkomen van € 30.000 en
u doet de kerk een schenking van € 500,00 als
gewone gift dan kunt u de kerk € 677,00 schenken
als periodieke gift die u per saldo niets meer kost.

Gewone gift		Periodieke gift
		
€		 €
Jaarlijkse schenking
500		
677
Drempel 1% inkomen
€ 300
Teruggave belastingdienst – 74		
– 251
Uw netto schenking
426		
426
De kerk ontvangt		
500		
677
(*) uitgaande van het inkomstenbelastingtarief 37%

Nalaten
Behalve tijdens uw leven kunt u ook na uw overlijden nog bijdragen aan uw kerk.
In de wet is geregeld dat uw bezittingen na
uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kun u een andere
verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke
wens en overtuiging. Naast partner, kinderen,
verdere familie of vrienden kunt u ook de kerk
opnemen. Familie en vrienden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen. Alles wat u aan de
kerk nalaat is vrijgesteld van erfbelasting, dit vanwege de ANBI-status. Wat u aan de kerk nalaat
komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk.
U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair
en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving.
Als betrokken kerklid was u al gewend om te
geven. Met een gift in uw testament zet u deze
goede gewoonte voort.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het kerkelijk bureau of de penning
meester van het college van kerkrent
meesters
René Veerbeek (Aalten) of Wim ter Maat (Bredevoort).
kerkrentmeesters Aalten/Bredevoort

Sinds een paar jaar zijn er al een groot aantal
leden van de PG Aalten die de jaarlijkse toezegging voor Kerkbalans digitaal afhandelen.

Dat heeft namelijk een aantal voordelen:
1. U ontvangt in januari de informatie per mail.
Dat is goed voor het milieu en de medewerker
in uw wijk komt hiervoor niet meer aan de
deur, zeker in deze coronatijd is dit aan te
bevelen.
2. Minder drukwerkkosten voor de PG Aalten.
3. Het wordt steeds moeilijker om medewerkers
te vinden. Hoe meer mensen digitaal gaan
betalen, hoe minder mensen we hoeven
in te zetten.
4. Minder administratie-uren op het kerkelijk
bureau om alle toezeggingen te verwerken.
Als u al eerder digitaal betaald hebt of als u zich
in het afgelopen jaar aangemeld hebt krijgt u
van het kerkelijk bureau in januari alle gegevens
per mail die u nodig heeft om digitaal te kunnen
betalen.
Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar u wilt
ook digitaal gaan betalen, laat dit dan weten aan
het kerkelijk bureau, u kunt altijd bellen of mailen
met het kerkelijk bureau: op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag geopend van 9.00 uur
tot 12.00 uur, tel: 0543-473250
of toezegging@pgaalten.nl
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Kerkdiensten
Aalten

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 17 januari 2020
2e zondag Epifanie
St. Joriskerk
10.00 uur:
collecte:

ds. A.G. Endeveld
Diaconie en kerk

Zondag 17 januari 2020
2e zondag Epifanie
Zuiderkerk
10.00 uur:
collecte:

ds. F. de Jong
Thema: Einde der tijden
Ondersteuning gemeenten

Zondag 24 januari 2020
3e zondag Epifanie
St. Joriskerk

Zondag 24 januari 2020
3e zondag Epifanie
Zuiderkerk

10.00 uur:
collecte:

10.00 uur:
collecte:

ds. F. van Keulen, Winterswijk
Kerk en diaconie

mevr. H. Ebbers - Regenboogdienst
Missionair werk

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
U kunt de komende zondagen via KerkBeeld een viering zonder kerkgangers volgen vanuit een van onze kerken.
Deze diensten beginnen om 10.00 uur
en zijn te volgen via KerkBeeld op de website van KerkVenster: www.kerkvenster.nl
of rechtstreeks: www.kerkbeeldaalten.nl, www.pkn-bredevoort.nl

Neem
en lees

Kindernevendienst 4-12 jr.

Januari 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18
19
20
21

Psalm 40
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Marcus 1:1-13
Marcus 1:14-20
Marcus 1:21-34

Maandag
25 Psalm 107:1-22
Dinsdag
26 Psalm 107:23-43
Woensdag 27 Deuteronomium
		16:18–17:1
Donderdag 28 Deuteronomium
		17:2-13
Vrijdag
29	Deuteronomium
17:14-20

Voor elke zondagochtend is er,
voor zowel Aalten als Bredevoort,
een programma te downloaden
via de website www.kerkvenster.nl.

Overzicht
collectes
06-12 KiA kinderen
in de knel  .   .   . 
Kerk .   .   .   .   . 
13-12 Plaatselijk sociaal
diaconaat  .  .  .
Kerk .   .   .   .   . 

€
€

12,20
20,60

€
€

70,22
36,00

Opbrengst kerkradio 2e, 3e
en 4e kwartaalwaarvan
1/3 voor de zending,
1/3 voor de diaconie
en 1/3 voor de kerk  .  . € 1.049,25

Giften
PBD
Ontvangen via
Eva Tjoelker  .  .  .  .  .
Aly Korthout  .   .   .   .   .
Ali ter Horst  .   .   .   .   .
Ada Steenbeek  .   .   .   .
Hermien Heinen   .   .   .
en  .  .  .  .  .  .  .  .
en via Annie Kempers  .

Doopdiensten
Aalten

€
€
€
€
€
€
€

Nogmaals hartelijk dank.

10,00
50,00
20,00
10,00
10,00
50,00
10,00

Overzicht Givt:
Vanaf 1-12 t/m 31-12
Kinderen in de knel   .   .
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .
Plaatselijk Diaconaat  . 
Missionair werk  .   .   . 
Protestantse
bezoekdienst  .   .   .   . 
Jaarproject Hvwd  .  .  .

€ 179,00
€ 49,00
€ 133,50
€ 59,00
€ 171,00
€
1,00

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

Bloemengroet
Aalten
Een bloemengroet van de
gemeente werd gebracht bij:
- fam. Houwers, Batenweg 4
- fam. Beernink, Emmastraat 7
- mevr. Bulten-Schoppers,
Haermansweide 62
- dhr. Oosterink, Eligiusstraat 26
- fam. Bussink, Keizersweg 50

14

P A S T O R A AT
Wilma de Jong

Verjaardagen

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

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

16 jan	dhr. H.W. Wildenbeest
de Egge 63, Varsseveld, 7051 AK
18 jan	dhr. C.B. te Roele
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
18 jan	mevr. D.W. Stronks-Nijeboer
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
18 jan	dhr. D.J. Westrum
Vondelstraat 17, 7121 VB
21 jan	mevr. A.B. te Brake-ter Horst
Kiefteweg 5, 7121 LX
21 jan	dhr. E.W. van Handenhove
Zuiderkruis 2, 7122 WZ
21 jan	dhr. G.F. Hartemink
Hoge Veld 93, 7122 ZN
22 jan	mevr. H.A. te Mebel-Floresteijn
Gradus Kobusstraat 38,
7103 VX Winterswijk
22 jan	mevr. J.H. te Brinke-Prange
Keizersweg 52, 7121 GS
22 jan	dhr. G.J. Pluimers
Hogestraat 77, 7122 BS
24 jan	mevr. G.M. Schutten-Schotman
Lage Veld 102, 7122 ZJ
25 jan	dhr. J.W. Geesink
Tubantenstraat 5, 7122 CN
25 jan	dhr. H.R. Blanken
Dalweg 27, 7122 BB
25 jan	mevr. W. Albers-Helmink
Bilderdijkstraat 43, 7121 VK
25 jan	dhr. G.B. Garretsen
Willebrordstraat 2, 7121 DR
26 jan	dhr. W. Smees
Eligiusstraat 103, 7121 EC
26 jan	mevr. H. Hesselink-Hilhorst
Geurdenstraat 30, 7122 CG
26 jan	dhr. J.G. Luiten
Sondernweg 10/A, 7122 LJ
27 jan	mevr. J. Spaargaren-de Ruiter
Varsseveldsestraatweg 16/D, 7122 CC
27 jan	dhr. H.W. te Giffel
Wehmerstraat 15, 7121 DP
27 jan	mevr. H.J. Schreurs-Jentink
Schorpioen 5, 7122 XL
27 jan	mevr. J.B. Beernink-Navis
Rosierweg 4, 7122 LJ
28 jan	mevr. A. Schellevis-Voogd
Frankenstraat 87/01, 7122 ZS
28 jan	dhr. Th. ter Haar
Hoge Veld 105, 7122 ZP
28 jan	dhr. J. Ormel
Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk
29 jan	dhr. R.J. Wevers
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA

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 29 december is overleden Willemien Jentinkte Giffel, Gendringseweg 2, in de leeftijd van 96
jaar. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.
Op 8 januari is overleden Willemien Luiten, Halteweg 23, in de leeftijd van 71 jaar. Wij wensen
haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid
toe in hun verdriet en gemis.

Huwelijksjubileum
Op 29 december mochten Jan en Annie Gussinklo-Vreman, Halteweg 10, vieren dat ze 50 jaar
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd!
Bedankt voor de goede wensen die wij rond de
feestdagen mochten ontvangen!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Beste mensen,
Ik denk niet dat mijn generatie en de generaties na mij eerder hebben meegemaakt dat er
zo’n groot verlangen werd geprojecteerd op het
nieuwe jaar. Sommigen verlangen terug naar de
tijd voor 2020. Anderen verlangen naar een hele
nieuwe tijd, waarin waarden als samen zijn en
samen leven een hele nieuwe dimensie krijgen. Ik
moet denken aan een uitspraak van John F. Kennedy: ‘Het woord crisis wordt in het Chinees met
twee karakters geschreven. Het ene staat voor
gevaar, het andere voor mogelijkheden.’ Ik hoop
dat de crisis ons bepaalt bij de mogelijkheid een
nieuwe samenleving te vormen, waarin niet economische groei, maar ruimte voor innerlijke groei
van een ieder de belangrijkste drijfveer zal zijn.
Ik wens u allen een gezond, gezegend en (innerlijk) groeizaam nieuw jaar toe!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Beste mensen,
Normaal gesproken zou Wilma de Jong op deze
plaats iets hebben geschreven over onder meer
haar pastorale werk. Wie geluisterd en gekeken
heeft naar de online-kerstmiddag die zij organiseerde en samen met anderen vormgaf, heeft
haar horen vertellen dat haar vader op dat
moment was opgenomen in een hospice.
Op eerste kerstdag is hij in alle rust overleden. Het
verdrietige is dat Wilma niet persoonlijk bij het
afscheid van haar vader aanwezig kon zijn, aangezien het coronavirus haar velde. Daarom wil ik
haar namens de gemeente en alle collega’s een
voorspoedig herstel toewensen en (ook voor haar
gezin en familie) Gods troost en nabijheid in deze
moeilijke tijd.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 28 december is plotseling overleden G
 erhard
Johan Hunink in de leeftijd van 80 jaar. Hij laat
vrouw en (schoon)kinderen na. Wij wensen hen
en allen die hem zullen missen veel troost in
dit verlies. Een in memoriam vindt u elders in
KerkVenster.

Bezoekmedewerkers
Per 1 januari is Ina Lammers-Wildenbeest, Smitskamp 55, gestopt als bezoekmedewerker van de
buurt 4-E, Smitskamp 2 t/m 94 (even nummers).
Ina, heel hartelijk dank voor de vele jaren van
bezoekwerk in jouw buurt. Het bezoekwerk in
buurt 4-E, Smitskamp 2 t/m 94 wordt voortgezet
door Gerda van Eerden, Keizersweg 78. Gerda
heel fijn dat je deze taak wilt overnemen.

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

nemen. We wensen Hans’ familie en de bewoners
en begeleiders van de Polstraat kracht en troost
toe!

Wijk Barlo-Dale

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

Bezoekdienst

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

Felicitaties

Per 1 januari is mevr. Diny Prinsen-Pampiermolen,
Geurdenstraat 54, gestopt als bezoekmedewerk
ster. Diny is bezoekmedewerkster geweest op
De Hoge Grindte. Wij willen haar van harte
bedanken voor de vele jaren dat zij dit werk met
liefde gedaan heeft. Helaas hebben we nog geen
opvolger voor haar kunnen vinden. Diny, in alle
opzichten een goede tijd voor het nieuwe jaar dat
voor ons ligt.
Met vriendelijke groet,

Jan Veldboom

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

Overleden
Op 28 december is Leis ter Haar-Heijerman overleden. Ze is 92 jaar geworden. Ze is rustig ingeslapen. ‘Voor altijd bij U thuis’ staat er op de
rouwkaart. In dat vertrouwen hebben degenen
die van haar hielden afscheid van haar genomen.
Ze was een lieve, zorgzame vrouw. We wensen de
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Het in memoriam staat elders in dit blad.

Zieken
Het is voor velen een moeilijke tijd. Juist ook als
je ziek bent. Met alle regels, is het vaak moeilijk
of niet mogelijk om bezoek te ontvangen of op
bezoek te gaan, terwijl daar juist veel behoefte
aan is. We willen alle zieken sterkte wensen.
Degenen die om de zieken heen staan, willen we
kracht, moed en hoop toewensen.

Wij feliciteren Joke en René Meinen, Prins Bernhardstraat 6 met hun 40-jarig huwelijk, afgelopen
8 januari. Wij hopen dat zij deze dag nog goed
konden vieren ondanks alle beperkingen. Wij
wensen hen voor de toekomst Gods zegen.

Overleden
Op donderdag 24 december 2020 is Arie Jentink,
Bijnenweg 1 C op 86 jarige leeftijd overleden. Op
22 augustus 2020 is zijn vrouw Dien overleden.
Zij waren bijna 60 jaar getrouwd. De kinderen en
kleinkinderen, die in vier maanden tijd hun beide
(groot)ouders verloren hebben, wensen wij sterkte
en de nabijheid van onze Heer toe. Een in memoriam is elders in dit blad opgenomen.
Op 4 januari is overleden Wim Nijman, Ludger
straat 21-08, in de leeftijd van 91 jaar. Wij
wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

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

Een nieuw jaar
De afgelopen weken waren bijzondere weken.
Weken waarin veel dingen niet konden die we
normaal in deze tijd wel doen. We konden Kerst
en Oud en Nieuw niet samen met familie en
vrienden vieren zoals we gewend waren. Niet
gezellig samen zijn met degenen van wie we
houden. Niet samen naar een dienst of viering
gaan en met heel ons hart zingen. Niet elkaar
een knuffel geven aan het begin van het nieuwe
jaar. Gelukkig waren er ook de mooie dingen:
een kaartje, telefoontje, bezoekje, vriendelijke,
liefdevolle woorden en prachtige diensten die
we online konden volgen. We mogen onze zegeningen tellen en hopen en bidden voor een jaar
waarin veel dingen weer mogelijk worden. God
laat ons niet alleen. Hij is trouw en houdt ons
vast. Bij Hem mogen we schuilen. Zoals staat in
Psalm 91:
1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste
woont en overnacht in de schaduw
van de Ontzagwekkende,
2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Netty Hengeveld

Eveneens op 27 december overleed Wim van
Eerden, van de Hofstee, Hofstedeweg 2. Wims
gezondheid ging al langere tijd achteruit, zodat
Willemien eerder met het uur leefde dan met
de dag. Op de rouwkaart schreven Willemien,
kinderen en kleinkinderen dan ook ‘Hee was d’r
an too’. Tijdens zijn afscheid op 6 januari, aan
het begin van het nieuwe jaar, stonden we stil
bij de tijd met de woorden van Prediker 3 en bij
de humor van Wim en de familie die je soms
ook even boven die tijd uittilde, zelfs op moeilijke momenten. We wensen Willemien, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen toe dat ook zij zich
opgetild voelen als het gemis gaat schrijnen.
Elders in Kerkvenster treft u de in memoriams van
Hennie, Hans en Wim aan.

Beste mensen,
Mijn nieuwjaarsgroet treft u aan onder het kopje
Lintelo. Op deze plaats deel ik met u een gebed
van Frans Weerts dat ik ontving via de bezinningsmail van de Parochie 12-apostelen en de PG
Eibergen-Rekken.
	Gij, God van mededogen,
reik ons uw licht weer aan,
leg glans in onze ogen,
geef kleur aan ons bestaan.
	Breng warmte op de aarde,
op elk gelaat een lach,
dan krijgt het leven waarde,
wordt hoopvol elke dag.
	Laat Jezus ons verlichten
in ‘t jaar dat komen zal,
laat Hij ons leven richten
ons voorgaan overal.
	En zegen ons, uw mensen
met licht in overvloed
dan worden onze wensen
meer dan een nieuwjaarsgroet.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overledenen
Op 24 december overleed Hennie ter Horst-te
Hennepe, Herenstraat 2- I. Hennie zag altijd wel
een stukje blauwe lucht, ook als het de hele dag
regende. Dan zei ze: ‘Gunds wördt ’t lechter’.
Daarom is het bijzonder dat zij in de kerstnacht
geboren mocht worden in het licht van de Eeuwige. Mogen ook Henk, kinderen en kleinkinderen
zich in dat licht geborgen weten.
Op 27 december is in zijn slaap overleden Hans
Oldeman, Polstraat 4J. Op 6 januari namen we
met veel muziek en goede woorden afscheid
van Hans, samen met de familie van Hans en
van zijn overleden verloofde Annie Hengeveld en
met de bewoners van Schillerweide die het afgelopen jaar van vijf (!) bewoners afscheid moesten

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

Arie Johan Jentink
~Arie~

Gesina Hendrika
Lohuis

Hendrik Willem
Lammers

~ Sina ~

~Henk~

geboren
2 februari 1925
overleden
26 november 2020

geboren
18 februari 1940
overleden
6 december 2020

Sina Lohuis is geboren op 2 februari 1925 op
boerderij ’t Loohuis op de Haart in Aalten. Ze was
de jongste van een gezin van drie kinderen, dat
verder bestond uit haar broers Jan en Bertus. Na
de lagere school, ging ze naar de huishoudschool
en vervolgens ging ze thuis meehelpen in het
huishouden, zoals dat in die tijd gebruikelijk was.
Op ‘t Loohuis veranderde er in de loop der jaren
niet heel veel. Totdat broer Jan in 1961 trouwde
met Sina’s nieuwe schoonzus Annie. Annie had
al twee zoons en nadien kwamen er nog vier
kinderen. Sina had samen met Bertus hun eigen
keuken
gedeelte, afgescheiden van het gezin
van Jan. Het koffiemoment in de ochtend was
gemeenschappelijk, in Sina’s keuken, evenals het
kopje thee in de middag. Ook de avonden werden
met z’n allen doorgebracht in de gemeenschappelijke woonkamer. Zo ging dat op ‘t Loohuis: we
kijken er met veel plezier op terug.
Sina had uiteraard haar eigen bezigheden. Zo
was ze jarenlang lid van Dorkas. Vroeger ging ze
vaak naar avonden van de Plattelandsvrouwen
en later naar bejaardenmiddagen van de kerk in
Elim en de weeksluiting in de Stegemanhof, tot
dit jaar nog. Ook is ze jarenlang op de fiets met
het verjaardagsbusje van de kerk rondgegaan in
de buurt. Als haar dan een gebakje werd aangeboden vanwege deze verjaardag, dan at ze dat
graag en met smaak op. Op ‘t Loohuis bediende
ze jarenlang de klanten die langskwamen voor
een doosje eieren. Ook ging ze een dag in de
week naar een zus van moeder in Miste, om mee
te helpen in de huishouding.
Haar verjaardagen vierde Sina altijd met de
familie, in de woonkamer op ‘t Loohuis. Bij
jubilea, zoals bij 65, 80 en 90 jaar, was er steevast
een feestje op het Schepersveld. Wij, als kinders
van t Loos, zorgden dan voor een leuk ‘stuksken’.
Bij onze verjaardagen was Sina er ook altijd bij,
nog tot afgelopen maand. Vlak daarna kwam ze
enigszins ongelukkig ten val in haar keuken. In
het ziekenhuis werd een gebroken heup geconstateerd. De operatie verliep goed, waarna ze
een paar dagen later verhuisde naar Pronsweide.
Daar ging haar gezondheid ineens steeds verder
achteruit, totdat Sina op 26 november kwam te
overlijden.
Wij herinneren Sina als een fijn persoon die
tevreden was met wat ze had, vriendelijk,
bescheiden en inschikkelijk en iemand die genoot
van de kleine dingen in het leven. Rust zacht, lieve
Sina.
de kinderen van ’t Loohuis

Zijn familie typeerde hem met de woorden: Sterk,
humor, gedreven, bij, vrij, scherp, trots, (eigen)wijs,
optimistisch, doorzetter, geïnteresseerd, brokkenpiloot. Hij stond op zijn grond alsof hij er was
uitgegroeid, zoals de bomen langs de weg en in
Diny’s bos. Hij wist ook veel van zijn grond. Zo
heeft hij me een keer uitgelegd hoe het grondwater liep in deze omgeving en dat er een dikke
leemlaag onder zijn grond lag. Die laag maakte
dat je goed een vijver aan kon aanleggen om
water vast te houden, maar dat je er geen wel
kon slaan. Door zijn interesse in veel dingen wist
hij veel en deelde hij zijn kennis met anderen.
Hij was op zijn manier gelovig. Op dankdag en
biddag was hij altijd in de kerk, soms samen met
zijn vrouw Diny. Alleen het laatste jaar liet zijn
gezondheid hem in de steek. Juist bij die gelegenheden vier je de band met de aarde die ons leven
geeft en voedt. Vanuit die gedachte hebben we
voor het afscheid Psalm 8 gekozen. Die zegt hoe
mooi de natuur is en dat de mens bijzonder is in
het heelal, omdat we aan de ene kant klein zijn
vergeleken bij de kosmos, de krachten die ons te
boven gaan, maar aan de andere kant heel veel
kunnen.
Henk kreeg vrij jong een ongeluk, waar hij zijn
hele leven last van bleef houden. Hij leerde daar
mee leven, maar liet zich daardoor ook zo min
mogelijk beknotten. Zoals in de Psalm: een mens
kan veel, maar er is een grens aan wat wij kunnen.
Een grens die gegeven is door onze lichamelijke
omstandigheden. Henk zocht die grens op en
probeerde eruit te halen wat erin zat. Hij klaagde
zelden.
Hij was een sterke persoonlijkheid, die zijn eigen
plan trok, maar verbondenheid met mensen ook
op waarde schatte. Hij onderhield een warme
band met zijn kinderen en kleinkinderen. Toen
hij wist dat hij sterven ging, besprak hij met zijn
geliefden de dingen die belangrijk in zijn leven
waren geweest. Hij keek tevreden terug en had
het gevoel dat wat hij had gewild, goed gelukt
was.
Henk en Diny verschilden nogal van elkaar in
aanleg en opvattingen, maar ze hebben volgehouden en leerden leven met hun verschillen.
Zo groeiden ze in respect voor elkaar. Er werd een
balans gevonden.
Verder waren zijn eigen bedrijf belangrijk voor
hem en het huis wat hij zelf vorm gaf. Al met al
was hij een tevreden mens, die de tachtig jaar dat
hij geleefd heeft met volle teugen heeft genoten.
Hij wilde dat uitdrukkelijk gezegd werd bij zijn
afscheid, dat hij datzelfde alle aanwezigen
toewenste.
Ada Endeveld

geboren
26 juli 1934 te Heelweg
overleden
24 december 2020
te Aalten
Pa werd geboren aan de Hiddinkdijk op de
Heelweg als jongste van vijf kinderen. Op zijn
veertiende ging hij naar de winterlandbouwschool en werkte hij bij verschillende boeren.
In zijn militaire dienst zat hij bij de hospik van
de geneeskundige troepen, daarna ging hij bij
Spinkat werken. Echter, de zuivel trok hem en hij
werd kaasmaker. Eerst in Aalten later in Winterswijk. Daar heeft hij tot zijn 50e gewerkt. Door een
ernstig auto-ongeluk werd hij afgekeurd en kwam
al vroeg thuis te zitten. Dit heeft hem veel pijn en
verdriet gedaan, hij was graag onder de mensen
en voelde zich aan de kant gezet. Gelukkig kon
hij nog zijn energie kwijt als ‘keuterboer’ tussen
de beesten of op het land of zingend bij het
mannenkoor.
Rond 1958 ontmoette hij Dien ter Maat. Ze
trouwden in 1960 en trokken bij haar ouders en
jongere zus in. Uit hun huwelijk zijn zes dochters
en twee zoons geboren. Ze voelden zich rijk gezegend. De zondag was voor het gezin, eerst naar
de kerk en zondagsschool en ‘s middags wandelen of fietsen, genietend van de natuur. De
kinderen werden groter en gingen trouwen en er
kwamen kleinkinderen. Wat genoot hij van al dat
kleine grut. Eens in de twee jaar gingen we met
z’n allen op familie weekend. Ook is hij een paar
keer naar familie in Zwitserland geweest en ging
hij met de IKA-weken mee.
Voor de oplopende ouderdomsgebreken bracht
de scootmobiel uitkomst: de kerk bleef bezocht.
En later was de iPad de oplossing voor kerkdienst
en familiecontact.
Begin vorig jaar werd pa ziek en dacht niet meer
lang te leven. Maar het liep anders. Wel had hij
meer zorg nodig en dat hebben we als kinderen
op ons genomen.
Wat was hij boos en vol vragen toen ma ons
eerder verliet. Hij voelde zich alleen, maar kon het
leven niet los laten, tot het echt niet meer ging;
hij werd rustiger en had geen angst meer in de
ogen. Na een waardevol weekend, nog vol levenslust, blies hij op 24 december de laatste adem uit.
Wij geloven dat hij nu samen met ma het kerstfeest mag vieren in de hemel.
Wij zijn dankbaar dat wij de verzorging hebben
volgehouden, zodat hij tot aan zijn einde thuis
kon blijven.
In de dankdienst voor z’n leven in ‘zijn’ Ooster
kerk, die we samen met ds. J. van Pijkeren hebben
voorbereid, sprak de dominee over Romeinen 8:
Als God vòòr mij is, wie is er mij dan tegen.
En over Hizkia die langer mocht leven, net zoals
pa dat mocht, na dat ernstige auto-ongeluk en na
een zware hartoperatie.
Pa zei toen: ‘Ik heb de hemelpoort open zien
staan, maar mocht er nog niet naar binnen’.
Nu mocht je er wel naar binnen gaan. In dat
geloof laten we je los.
de kinderen
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Hendrina Berendina
ter Horst-te Hennepe
~Hennie~

Hans Oldeman
~Hans~

Willem Gesinus
van Eerden
~ Wim ~

geboren
30 mei 1943
overleden
24 december 2020

geboren
24 maart 1939
overleden
27 december 2020

geboren
10 maart 1931
overleden
27 december 2020

Hennie kwam uit een warm hervormd nest
en speelde veel buiten aan de zandweg waar
vanaf de brug tot aan de Kriegerdijk allemaal
familie woonde. Ze was de derde uit een gezin
van zes kinderen, waarvan de eerste twee waren
overleden.
Na de lagere school aan de Herenstraat ging
Hennie naar de huishoudschool. Vervolgens
moest ze aan het werk als hulp in de huishouding
voor dag en nacht. Deze baan, waarbij ze nauwelijks vrij had en bijna dagelijks werkte van zeven
uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds, heeft veel
van haar gevraagd.
Samen met haar vriendin ging Hennie naar de
gereformeerde catechisatie. Ook nam zij haar
mee naar de Haartse meisjesvereniging. De ontmoeting tussen deze vereniging en de Heurnse
jongensvereniging zou uiteindelijk leiden tot een
ontmoeting met de liefde van haar leven. Met
Henks hulp vond ze een fijne baan als kantinejuffrouw bij de knopenfabriek in Bredevoort. Na hun
huwelijk betrokken Henk en Hennie een bovenwoning aan de Dinxperlosestraat, waar Hans en
Jeanet werden geboren. In 1970 kwamen ze in
aanmerking voor een woning aan de Keizersweg.
In het jaar daarop werd Esther geboren.
Als partner, moeder en later ook als oma, was
Hennie zorgzaam en goedgemutst. Ze zorgde
voor een warme sfeer in het gezin. Als Henk, de
kinderen en kleinkinderen gelukkig waren, was zij
het ook. Als dat niet het geval was, dan konden zij
hun verhaal altijd bij haar kwijt. Het liefst had zij
ze allemaal bij elkaar.
Kort na de verhuizing naar de Smitskamp in 1989
bleek Henk darmkanker te hebben. Hennie was
doodsbang dat er iets met hem zou gebeuren,
maar gelukkig herstelde Henk. Samen genoten zij
van kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden
en buren (later ook aan de Herenstraat), van de
natuur, van vakanties naar Obersdorff en van uitstapjes naar o.a. Amsterdam, waar ongeveer alle
musea werden bezocht. Hennie had veel interesse
in cultureel erfgoed, las veel en zocht graag de
verdieping.

Hans Oldeman werd geboren op 24 maart 1939
in Zeist, als tweede zoon in een apothekersgezin
dat uiteindelijk zes kinderen telde. Rond zijn
tweede verjaardag kreeg hij hersenvliesontsteking waaraan hij een verstandelijke beperking
overhield. Midden in de oorlog werd hij intern
geplaatst in De Witte Hul, een antroposofisch
tehuis voor kinderen met een verstandelijke
beperking. Van daaruit ging hij naar Zonnehuis
Veldheim, waar ook een school was en waar hij
toch kon leren lezen en schrijven en wat aardrijkskunde kreeg en heel veel creatieve dingen
leerde. Tot zijn twaalfde jaar was hij daar door de
week intern en de weekends thuis bij het gezin.
Vanaf zijn twaalfde tot zijn zestiende ging hij
alleen nog overdag naar huize Stenia, een dagopvang voor de al wat grotere kinderen. Op zijn
zestiende ging hij werken, eerst bij een boekbinderij en daarna naar de sociale werkplaats. In
1965 verkochten onze ouders de apotheek en
verhuisden naar Winterswijk. Zij hadden daar
achter de molen van Berenschot in ‘t Woold een
klein boerderijtje gehuurd, het voormalige huisje
van de molenaarsknecht: Het Mulle Huuske. Hans
woonde toen nog thuis en kwam mee naar de
Achterhoek. Onze vader overleed daar in 1967.
In 1969 verhuisde moeder terug naar Zeist, Hans
bleef in Winterswijk. Hij woonde een tijdje op de
Molenveldhoeve en had daar ook een baan, maar
dat was te eenzaam voor hem. Gelukkig in die
tijd ‒ we hebben het over circa 1970 ‒ werden er
diverse gezinsvervangende tehuizen opgericht in
Aalten en ging Hans wonen op de Cederhof. Daar
ontmoette hij Annie Hengeveld, zijn partner voor
het leven. Daarna samen naar de Elzenhof. In
1998 eindelijk zelfstandig met zijn tweeën naar
de Servatiusstraat, daarna naar de Hogestraat
waar ze een tuintje hadden en een buitenvolière.
In 2009 verhuisden ze naar de Polstraat. Daar is
Annie in februari 2019 overleden, en nu Hans op
27 december 2020. Al die jaren zijn ze begeleid
door de mensen van Estinea.
We missen hem en denken aan hem met liefde en
respect.
Namens de familie,
Els de Wijn-Oldeman

In de dagen na het overlijden van pa, vonden we
een fotootje van pa als tweejarig kereltje naast
zijn ‘grote’ broer Jan. Het was een sneu mannetje
dat met wantrouwende blik de wereld in keek in
afwachting van wat er komen zou. En er zou nog
een heel lang leven volgen.
Pa is geboren in 1931 en dus is hij opgegroeid in
de jaren 30 en 40. Dat was niet de meest florissante tijd om als kind op te groeien. Het was de
tijd waarin normen als hard werken, soberheid
en zelfredzaamheid belangrijk waren. Pa heeft
deze normen zijn hele leven meegedragen en
uitgedragen.
Zijn carrière begon als boerenknecht. Maar toen
hij 24 was, werd hij al zelfstandig boer op de
boerderij van zijn oom, De Hofstee. Dat ging hem
goed af want hij bezat alle boerencapaciteiten
die toen belangrijk waren. Hij was een echte
man van de praktijk en is dat ook altijd gebleven.
In 1959 trouwde hij met ma, Willemien Lensink,
en ze kregen samen drie kinderen.
Pa was trots op zijn gezin en later ook op de kleinkinderen, al liet hij ons dat zelden rechtstreeks
merken.
Hij was er niet de man naar om over zorgen en
emoties van hemzelf of anderen te praten. Hij
vond rust in zijn werk en bovenal in de natuur.
Bovendien waren er dan ook altijd wel weer
momentjes waarin werd gelachen. Hij zei dan:
Lachen en liepen in één buultjen. Zijn meeleven
bestond uit praktische hulp. Hij hielp om alles in
het gareel te houden. Ook hierin was hij de man
van de praktijk.
Hij was een goede vader en opa die veel tijd
besteedde aan de kinderen en kleinkinderen.
Talrijke karretjes, schommels, bezems en ander
speelgoed maakte hij voor ons. Hij liet ons allen
de hele cirkel van het leven zien, van zaaien tot
oogsten, van geboorte tot dood en van bloei tot
pluk. We hebben daar dierbare herinneringen
aan.
Toen hij steeds meer moest inleveren, klaagde
hij eigenlijk nooit. Fijn was dat hij met name de
laatste dagen opvallend duidelijk was. Het kaarsje
was op en dat gaf hij ook te kennen.
De wereld is de afgelopen 89 jaar harder veranderd dan pa, maar hij heeft zijn rust gevonden.
En zo mogen we zeggen dat dat sneue mannetje
van begin jaren 30 toch een heel goed en liefdevol leven heeft gehad.
familie Van Eerden

Verdieping zocht zij ook in het geloof, dat in de
loop der tijd veranderde en vrijer werd. Dominees
met een opgeheven vingertje konden haar niet
bekoren. De ziel moest kunnen zingen, zoals ze
dat zelf zo graag deed in haar koor Vriendschap.
In de dankdienst voor haar leven op 30 december
liet Hennies belijdenistekst (Jesaja 43, 1b) ons
zien dat God mensen vrijmaakt en hen hun waardigheid teruggeeft.
Netty Hengeveld

18
Aleida Gesina
ter Haar-Heijerman

Gerhard Johan
Hunink

~ Leis ~

~Gerhard~

geboren
28 augustus 1928
overleden
28 december 2020

geboren
19 juni 1940
overleden
28 december 2020

Leis werd geboren in 1928 in Aalten. Ze groeide
op in een gezin met nog twee zussen; Sien en
Jannie. Ze heeft de huishoudschool gedaan en
werkte bij mensen in de huishouding. Ze trouwde
op 1 juli 1948 met Gerrit Jan Theodoor ter Haar.
Samen kregen ze zes kinderen: Arie, Ineke, Jan,
Theo, Bert en Dick.
Tijdens haar leven is Leis meerdere keren verhuisd omdat het jonge gezin groeide. Leis was
een harde werker en een lieve, zorgzame moeder.
Ze stond ’s morgens vroeg op voor haar man en
kinderen om brood te smeren en de kachels vast
aan te maken. Zodat ze naar hun werk en school
konden. Ze cijferde zichzelf weg om zo goed
mogelijk voor haar gezin te zorgen
Ze was erg gastvrij. Er kwamen elk weekend veel
jonge lui. Moeder Leis was altijd thuis. Ze hield de
touwtjes goed in handen en zorgde er zo voor dat
alles goed liep in haar gezin.
Een van de verhuizingen was naar het ouderlijk huis van Leis. Het huis moest grondig verbouwd worden. Dit was een pittige tijd voor haar.
Dochter Ineke is toen thuis komen helpen.
Ze was een doorzetter. Ze heeft alles gegeven voor
haar gezin. Met liefde. Toen het mogelijk was, is
ze dingen voor zichzelf gaan doen. Zo heeft ze de
moedermavo gedaan, zwemles gevolgd en is ze
op koor gegaan. Ze zorgde goed voor zichzelf. Ze
kleedde zich altijd goed en zag er goed verzorgd
uit. Ze ging ook echt met haar tijd mee.
In 2000 is haar man Gerrit overleden. In 2008 is
ze verhuisd naar de Bevrijding.
De mensen om haar heen en haar gezin waren
het belangrijkste voor haar: haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Voor hen heeft ze
zich altijd vol liefde ingezet. Tot het laatste toe
wilde ze weten hoe het met iedereen ging.
Leis sprak er niet zoveel over, maar uit haar leven
kunnen we opmaken dat God haar houvast was
in alles. Zoals in Psalm 103 staat: Zo liefdevol als
een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de
HEER voor wie hem vrezen. Een prachtige Psalm
die getuigt van Gods liefde voor zijn kinderen. Van
zijn eeuwige trouw over de dood heen. In dat vertrouwen hebben we afscheid genomen van Leis.
We wensen de familie kracht en troost toe in de
tijd die komt om dit verlies een plek te geven.

Gerhard Hunink gaf niet toe aan lichamelijke
tegenslag. Als kind had hij kinderverlamming
gehad en daardoor had hij een achterstand
gekregen. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk zijn doorzettingsvermogen toen kunnen oefenen.
Het was een tweede natuur voor hem geworden:
niet toegeven aan pijn of ongemak, maar door
blijven gaan, ook al kost het moeite, liever geen
rolstoel of rollator gebruiken. De familie ergerde
zich eraan, dat hij niet koos voor hulpmiddelen,
die het leven gemakkelijker konden maken, maar
ze zeggen ook: de wedstrijd met de rollator en de
rolstoel heeft hij gewonnen.
Hij was ondernemend. Hij had een opleiding
als smid en kreeg al gauw een baan bij Kramp
in Varsse
veld, een bedrijf dat onderdelen van
machines verkoopt. Hij werkte daar veertig jaar,
eerst als vertegenwoordiger en later op kantoor.
Hij was erbij, toen het bedrijf uitgroeide van
een paar werknemers tot een internationale
firma. De familie moest wel naar Varsseveld en
Hooger
heide verhuizen, maar kwam na jaren
weer terug in Aalten. Het werk als vertegenwoordiger maakte het hem gemakkelijk om zich ook
met een andere liefhebberij bezig te houden. Hij
kocht bijvoorbeeld oude potkachels op, knapte ze
eventueel op en verkocht die weer. Hij hield van
oud smeedwerk en hij kon er vaak iets nieuws
van maken. Een liefde die hij later deelde met
zijn schoondochter. In de tuin van het huis in de
Reviusstraat staat nog een vogeldrinkplaats op
een smeedijzeren voet. Hij hield van de natuur en
vond het fijn als de vogels er kwamen drinken, in
het bijzonder roodborstjes, van kraaien en eksters
moest hij niets hebben.
Hij verzamelde in de loop van de tijd veel mooie
en nuttige dingen en verkocht het een en ander
op rommelmarkten, waar hij met zijn vrouw Annie
heen ging. Vaak hadden ze meer bij zich op de
terugweg dan op de heenweg. Toch bracht het
wel wat op. Ze gingen elk jaar op vakantie van
het extra geld dat hij zo verdiende. Zijn familie
noemde hem: man van het vuur. Hij bleef het
grootste deel van zijn leven smeden, als hobby. Er
was nog een reden waarom ze hem zo noemden:
de familiebarbecue, die ieder jaar gehouden werd.
Gerhard stak het vuur aan en maakte het vlees
klaar. Vele jaren deed hij dat, totdat zijn lichamelijke toestand te zwak werd om het nog te doen.
De laatste jaren was hij lichamelijk erg achteruit
gegaan. Dat toegeven was moeilijk. maar de
laatste dagen in het ziekenhuis viel juist op, dat hij
zich overgaf. Hij maakte zich niet druk, zo weinig,
dat de mensen om zijn bed eraan twijfelden of hij
wel wist hoe ziek hij was. Aan de andere kant was
het duidelijk dat hij heel bewust afscheid van zijn
dierbaren nam. Plotseling was hij uit hun midden
weg, maar zijn vrouw en kinderen en allen die
hem gekend hebben zullen zich in herinnering
nog vele jaren warmen aan zijn vuur.
Ada Endeveld

Anneke Wattel
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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.

In de archieven van Het Bokkel vond
Bram te Paske dit lezenswaardige
gedicht van Alice Nahon op een
bladzijde in een oud schrift en dacht:
dit is wel wat voor KerkVenster
in deze beroerde coronatijden.

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.

Avondliedeke
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot d’ avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns harten
Dat ik een droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom een hoofd dat eenzaam was
Dan voel ik op mijn jonge lippen
Die goedheid gelijk een avondzoen.
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken
En zo z’n ogen toe te doen.

Deze foto heb ik gemaakt op kerstavond
naar aanleiding van het verzoek om
een licht op te steken voor het raam.
‘Hart voor elkaar’.
Gerrit Stronks

Prijswinnaar kerstpuzzels
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Maar liefst 58 inzenders hebben de juiste oplossing gevonden van de beide woordzoekers die
in de kersteditie van KerkVenster stonden. We
hadden een ‘Verrassend pakket’ als prijs in het
vooruitzicht gesteld. Het was weer het jaarlijkse
kerstpakket dat we van onze drukker Senefelder
kregen. Dit keer een vuurschaal met allerlei lekkers erbij.

Na loting werden Angela en Roy Sessink uit de
Dalweg de winnaar. Ze waren er blij mee maar
vooral de kinderen Rovi, Roef en Nora waren
superblij. Zoals zovele prijswinnaars was hun
reactie: ‘We doen vaak mee maar winnen nooit
wat’. Zo ziet u maar weer, gewoon blijven volhouden en wie weet valt de volgende keer de
prijs bij u.

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
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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.
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Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
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Hallo allemaal,
En dan is het 2021, iedereen de beste wensen voor
dit nieuwe jaar!
In het jaar dat achter ons ligt kon er heel veel niet
doorgaan of ging anders dan we gewend waren.
Zo is de kindernevendienst al heel lang online. En
ondanks dat dit een prima (nood-)oplossing is, is
het wel erg jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. Maar goed, het is niet anders. Hopelijk
zien we elkaar snel weer in 2021.
Maar voorlopig blijft de kindernevendienst online.
Elke week vind je op www.kerkvenster.nl, onder de
knop kindernevendienst, een compleet programma
met verhalen, informatie, gespreksvragen en
werkvormen.
De eerste vier weken van 2021 lezen we uit het
evangelie van Johannes over geloven en begrijpen
wie Jezus is. We volgen het programma van Bijbel
Basics waarin de volgende Bijbelgedeelten centraal
staan:
• Zondag 10 januari: Johannes en Jezus
(Johannes 1:19-34)
• Zondag 17 januari: Jezus verandert water
in wijn (Johannes 2:1-12)
• Zondag 24 januari: Jezus en Nikodemus
(Johannes 3:1-13)
• Zondag 31 januari: Zo groot was Gods liefde
voor de mensen (Johannes 3:14-21)

Aanstaande zondag horen we op de kindernevendienst een Bijbelverhaal over Jezus die te gast is
op een bruiloft in Kana. Het is een prachtig feest,
maar dan blijkt dat de wijn op is. Kan het feest nu
niet doorgaan? Als je de puzzel op deze Anders-

umme oplost, lees je wat Jezus doet, zodat het
feestje niet in het water valt. Verder staat er een
kleurplaat bij dit verhaal op deze Andersumme.
Meer werkvormen en het verhaal vind je in de online
kindernevendienst op www. kerkvenster.nl.

