
Beelddocument 
Zoals u zeer waarschijnlijk al wel gehoord of 
gelezen hebt is het de bedoeling om naar aan-
leiding van het sluiten van de Oosterkerk per 
1 juli a.s. een boek uit te brengen. Een boek 
gevuld met de geschiedenis van de Oosterkerk. 
Verhalen, anekdotes, de originele blauwdrukken 
en prachtige foto’s. 
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
Gedenkraam en het Friedrichsorgel. Het zijn 
mooie verhalen, soms leuk soms emotioneel 
en soms gewoon een gedachte die naar boven 
kwam bij dit afscheid.
Voor iedereen die een band heeft met de Oos-
terkerk, een boek dat niet mag ontbreken in de 
boekenkast. Een boek waarin u elke keer weer 
graag in leest of bladert en uw gedachten weer 
terug kunt laten gaan naar de tijd dat deze kerk 
deel uitmaakte van onze Protestantse gemeen-
schap hier in Aalten.

Het boek, met een formaat van 230x290mm, 
wordt geheel in kleur gedrukt op een mooie 
kwaliteit papier en een omvang van plm. 200 
pagina’s.  Voorzien van een harde omslag.  
Het boek is verkrijgbaar vanaf begin december 
2021 en dus prima als sinterklaas- of kerstca-
deau te gebruiken!
Onderaan dit formulier hebt u de mogelijkheid 
om in te tekenen op dit boek en de cd’s. 

Klankdocumenten
Hoe leg je herinneringen vast aan een kerk-
gebouw dat gesloten wordt? Je kunt foto’s 
maken en zoeken in archieven naar oude foto’s, 
je kunt verhalen verzamelen van bijzondere 
dingen die in de kerk gebeurd zijn. Maar er is 
ook veel muziek gemaakt in de kerk: tijdens 
de diensten en tijdens concerten. Ook daarvan 
wilden we, als Stichting Orgel en als Commissie 
Afscheid Oosterkerk, iets vastleggen. En zo 
ontstond het woord ‘klankdocument’. Er komen 
er twee: één met een compilatie van opnames 
van kerkdiensten in de afgelopen jaren waarop 
vooral samenzang te horen is, en één met een 
opname van orgelmuziek. 

Op de eerste cd zijn de organisten  
Hans te Winkel, Joop Ormel, Gerard Wesselink 
en Jan Stronks te horen, met liederen die zij  
de afgelopen jaren begeleid hebben. 

Op de tweede cd speelt Harry van Wijk een 
programma met muziek uit de orgelliteratuur, 
zoals dat geklonken heeft in de concerten 
die gegeven zijn in de Oosterkerk. Omdat de 
programmakeuze bij deze concerten zeer divers 
was, hebben we bij het samenstellen van dit  
cd-programma ook uit diverse stijlen gekozen: 
van Bach tot Feike Asma en Klaas Bolt.
Om alvast een indruk te krijgen kunt u op de 
website van Kerkvenster een korte opname 
beluisteren met fragmenten van ‘Jesus, joy of 
men’s desiring’ van Bach, van een Präludium 
van Mendelssohn en van ‘Een vaste burg is onze 
God’ van Jan Zwart.

Aan het einde van de opnamedag zei één van de 
medewerkers opeens: ‘Eigenlijk wel mooi – de 
kerk wordt dan wel gesloten, maar het aller-
laatste dat er klinkt op deze cd is ‘Een vaste 
burg is onze God’. Laten we daar met elkaar aan 
vasthouden! 

Hierbij bestel ik:

……. stuk(s) Boek Oosterkerk voor de prijs van € 20,00

……. stuk(s) CD Orgelmuziek Harry van Wijk voor de prijs van € 5,00 

……. stuk(s) CD Orgelmuziek Oosterkerk-organisten voor de prijs van € 5,00

……. set(s) Boek Oosterkerk + beide CD’s voor de prijs van slechts € 25,00

Naam 

Straat Plaats

Telefoon

E-Mail

U kunt dit formulier doormailen naar: 
henk.tepaske@pgaalten.nl of opsturen naar of afgeven bij het Kerkelijk Bureau, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

Herinneringen aan een kerkgebouw

Voorintekening
Om inzicht te krijgen hoeveel 
exemplaren er besteld moeten 
worden vragen wij u om dit 
formulier in te vullen. U wordt via 
de mail op de hoogte gebracht 
over de verdere gang van zaken.

Uw inbreng in de vorm 
van verhalen en/of foto’s is 

nog steeds van harte welkom: 
henk.tepaske@pgaalten.nl

Afbeeldingen zijn een 
indicatie, de uiteindelijke 
verschijningsvorm kan 
gewijzigd worden
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