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Dat voor God geen naam verloren gaat ...
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
(21 november) noemen wij de namen van
hen die in het afgelopen kerkelijk jaar over
leden zijn. In de dienst in de Oude Helenakerk
zullen de voorgangers bij het noemen van de
namen een lichtje aansteken.

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

Aalten

•B
 ernadus te Hennepe,
Bodendijk 2, 79 jaar – 2 maart 2021
•B
 ernadus Piek, Oranjestraat 30,
Varsseveld, 90 jaar – 3 maart 2021
•R
 oeloffina Reussing-Veldhuis,
Ludgerstraat 21-10, 87 jaar – 9 maart 2021
•D
 ina Schreurs-Beernink,
Eligiusstraat 105, 74 jaar – 10 maart 2021
•E
 lske Waterlander-Holwerda,
Ludgerstraat 35, 93 jaar – 24 maart 2021

Overledenen 1 november 2020 - 31 oktober 2021

•H
 erman Vreeman, Bocholtsestraatweg 10, 77 jaar – 25 maart 2021

• Harmen Dijkslag, Ziekenhuisstraat 14,
Groenlo, 88 jaar – 4 november 2020

• Hans Oldeman,
Polstraat 4, 81 jaar – 27 december 2020

•G
 erda Willemina Kempink-Luiten,
Tubantenstraat 76, 79 jaar – 28 maart 2021

• Hendrik Eppink,
Geurdenstraat 16, 86 jaar – 4 november 2020

• Theodorus Johannes ter Horst,
Driessenshof 2, 76 jaar – 30 december 2020

•M
 arianne Alberdina ter Maat-Blonk,
Gendringseweg 3, 69 jaar – 28 maart 2021

• Hendrik Johannes Klein Ikink,
Polstraat 4G, 63 jaar – 6 november 2020

• Wilhelmina Wevers-Nijman,
Ludgerstraat 12, 91 jaar – 2 januari 2021

• Jan Hendrik Schokkin,
Ludgerstraat 25-01, 90 jaar – 6 november 2020

• Gerrit Jan ter Horst,
Wehmerpad 7/12, 65 jaar – 2 januari 2021

• J acomina Johanna Deunk-Mandemaker,
Vredenseweg 81E-266 Winterswijk,
79 jaar – 3 april 2021

• Gerda Willemina Posthuma-Kossink,
Varsseveldsestraatweg 13C,
82 jaar – 6 november 2020

• Evert Willem Nijman,
Ludgerstraat 21-08, 91 jaar – 4 januari 2021

• Maere Hoftiezer,
Jupiter 14, 0 jaar – 7 november 2020
• Evert Maarten Smilda, Ludgerstraat 59,
92 jaar – 11 november 2020
• Dini Hoftijzer-ter Maat, Ludgerstraat 33-03,
91 jaar – 17 november 2020
• Dela Berendina Heideman,
Polstraat 4a, 88 jaar – 20 november 2020
• Wilhelmina Hendrika Stronks-Eenink,
Varsseveldsestraatweg 101,
88 jaar – 21 november 2020
• Hendrika Wilhelmina Essink-Lankhof,
Nassaustraat 10, 94 jaar – 21 november 2020
• Gesina Hendrika Lohuis,
Haartseweg 5, 95 jaar – 26 november 2020
• Wilhelmina Hendrika Klein Hesselink-Lammers,
Dijkstraat 8B, 92 jaar – 1 december 2020
• Hendrika Gesina Eeltink-Fukkink,
Geurdenstraat 79, 82 jaar – 3 december 2020
• Gerrit Johan te Grotenhuis, Gendringseweg 14, 63 jaar – 12 december 2020
• Gezina Berendina te Kloeze-Eenink,
Oranjestraat 30 Varsseveld,
84 jaar – 19 december 2020
• Hendrina Berendina ter Horst-te Hennepe,
Frankenstraat 51-87,
77 jaar – 24 december 2020

• Johanna Hendrika Prinsen-Lensink,
Ludgerstraat 29-3, 95 jaar – 6 januari 2021
• Gerrit Hendrik Kolstee,
Markerinkdijk 8, 64 jaar – 8 januari 2021
• Willemina Bernarda Luiten,
Halteweg 23, 71 jaar – 8 januari 2021
• Arend Jan Klein Wolterink,
Ludgerstraat 25-06, 87 jaar – 11 januari 2021
• Geertje Alberta Schooltink-Schuurman,
Ludgerstraat 31-02, 88 jaar – 15 januari 2021
• Gerrit Willem Westerveld,
Ludgerstraat 19-04, 89 jaar – 16 januari 2021
• Gerrit Gijsbers,
Hogestraat 84A, 91 jaar – 17 januari 2021
• Dina Willemina Houwers-Kottelenberg,
Ludgerstraat 29-06, 100 jaar – 19 januari 2021
• Aleida Geertruida Rijks-Heinen,
Ludgerstraat 21-11, 81 jaar – 20 januari 2021
• Willemina Johanna Nieuwboer-Kwerreveld,
Frankenstraaat 91-1, 96 jaar – 27 januari 2021
• Hendrik Jansen,
Halteweg 16, 87 jaar – 31 januari 2021
• Gerri Christina Oldenhave-Lensink,
Ludgerstraat 19-08, 91 jaar – 8 februari 2021

•S
 ofia Wilhelmina Langenberg-Patty,
Sondernweg 8, 68 jaar – 4 april 2021
•G
 esinus Johan Klein Entink,
Hogestraat 75, 79 jaar – 3 april 2021
•W
 ilhelm Johan Herman Hüning,
Keizersweg 111, 84 jaar – 9 april 2021
•G
 rada Harmina Westervelt-Wildenbeest,
Kruisdijk 14A, 88 jaar – 9 april 2021
•G
 rada Gesiena Hendrika Aalbers,
Batavenstraat 10, 77 jaar – 10 april 2021
• J an van Drie,
Geurdenstraat 85, 90 jaar – 10 april 2021
• J ohannes Frans van Os,
Dalweg 41, 95 jaar – 10 april 2021
• J an Hendrik Drenthel,
Huisstededijk 5, 58 jaar – 11 april 2021
•G
 errit Hendrik ter Horst,
Kruisdijk 3A, 88 jaar – 12 april 2021
• J ohanna Geertruida Kaemingk-Heezen,
Tubantenstraat 29, 96 jaar – 13 april 2021
• J ohanna Niemeijer-Lokker,
Saksenstraat 1, 71 jaar – 17 april 2021
•T
 ine Kok-de Winter,
Kemenaweg 44C, 70 jaar – 20 april 2021
•G
 errit Westerveld,
Polstraat 10, 83 jaar – 20 april 2021
•W
 illem Eppink,
Ludgerstraat 15-5, 84 jaar – 23 april 2021

• Willem van der Kamp,
Willemstraat 7, 83 jaar – 8 februari 2021

•G
 rada Johanna Stronks-Grevink,
Frankenstraat 87-3, 87 jaar – 24 april 2021

• Arie Johan Jentink,
Bijnenweg 1C, 86 jaar – 24 december 2020

• Willem Schoppers,
Geurdenstraat 36, 82 jaar – 13 februari 2021

•H
 endrik Willem te Winkel,
Smitskamp 150A, 85 jaar – 25 april 2021

• Willem Gesinus van Eerden,
Hofstedeweg 2, 89 jaar – 27 december 2020

• Jan Hendrik Wamelink, Varsseveldsestraatweg 106A, 91 jaar – 17 februari 2021

•M
 arinus Gerrits,
Koopmanstraat 114, 77 jaar – 26 april 2021

• Gerhard Johan Hunink,
Reviusstraat 1, 80 jaar – 28 december 2020

• Hendrika Gesina Theodora Prins-Janssen,
Keizersweg 105, 89 jaar – 20 februari 2021

•D
 ora Hendrika Rutgers,
Slaadreef 17, 58 jaar – 28 april 2021

• Aleida Gesina ter Haar-Heijerman,
92 jaar – 28 december 2020

• Hendrika Johanna Heusinkveld-Sligman,
De Hare 6, 78 jaar – 23 februari 2021

•H
 endrik Jan Bussink,
Het Verzet 23, 61 jaar – 1 mei 2021

• Wilhelmina Geertruida Jentink-te Giffel,
Gendringseweg 2, 96 jaar – 29 december 2020

• Berend Jan Jansen, Lichtenvoordsestraatweg 52A, 82 jaar – 2 maart 2021

•H
 endrika Arnolda Graven-Barink,
Lievelderweg 22A-6, 91 jaar – 8 mei 2021

Overdenking

Dopen
• Johanna Willemina te Hennepe-te Loo,
Geurdenstraat 15, 81 jaar – 10 mei 2021
• Judith Wormgoor, Adm. de Ruyterstraat 68,
52 jaar – 21 mei 2021
• Gerrit Hendrik Schreurs,
Veenweg 4A, 67 jaar – 23 mei 2021
• Gesiena Berendina Breukelaar-Freriks,
Herenstraat 1A, 98 jaar - 24 mei 2021
• Jan Bernard Wassink,
Geurdenstraat 80, 87 jaar - 27 mei 2021
• Herman Johan Aalbers, Driehonderdmeterweg 12C, 73 jaar – 29 mei 2021

• Johanna Hendrika Graven-Hoftiezer,
Admiraal de Ruyterstraat 31,
64 jaar – 12 augustus 2021
• Geertruida Johanna Wensink-te Selle,
Bevrijding 114, 76 jaar – 21 augustus 2021
• Hendrik Jan Tolkamp,
Het Verzet 68, 87 jaar – 31 augustus 2021
• Elie van Beek,
Geurdenstraat 44, 81 jaar – 2 september 2021
• Johanna Lensink-Wissing, Zwanenbroekweg 2, 79 jaar – 5 september 2021
• Tjitske Westerveld-van Schepen,
Stationsstraat 65, 62 jaar – 6 september 2021

• Rudolf Willem Herman van Braak,
Den Es Varsseveld, 90 jaar – 31 mei 2021

• Willemina Johanna Rutgers-te Giffel,
Gendringseweg 6, 85 jaar – 5 september 2021

• Johanna Hendrika Lammers-Blekkink,
Ludgerstraat 25, 98 jaar – 2 juni 2021

• Richard Jan Wevers, Varsseveldsestraatweg 29G, 85 jaar – 6 september 2021

• Harmina Anna Kip-Graven,
Frankenstraat 83, 88 jaar – 5 juni 2021

• Willemina Berendina Ruwhof-Koobs,
Varsseveldsestraatweg 16F,
88 jaar – 8 september 2021.

• Hendrika Berendina Jongejan-Jansen,
Lichtenvoordsestraatweg 52,
79 jaar – 12 juni 2021
• Hendrik Willem Wildenbeest,
De Egge 63 Varsseveld, 97 jaar – 26 juni 2021
• Bertus Essink,
Nassaustraat 10, 81 jaar – 01 juli 2021
• Grietje Hilt,
Ludgerstraat 27-05, 95 jaar – 6 juli 2021
• Gerrit Johan Scholten,
Koopmanstraat 87, 64 jaar – 30 juli 2021

• Adolf Coenradi,
Sniedersweide 2, 81 jaar – 8 september 2021
• Johanna Aleida Antonetta Neerhof,
Admiraal de Ruyterstraat 73,
66 jaar – 8 september 2021
• Everdina Grada Veerbeek-ter Horst,
’t Villeken 7, 85 jaar – 18 september 2021
• Bertha Dales-Heusinkveld,
Saturnus 12, 75 jaar – 21 september 2021
• Mina Gesina Jansen-Ruessink,
Hogestraat 58, 89 jaar – 3 oktober 2021

• Theodora Willemina Wentink-Stronks,
Steile Dalweg 7, 90 jaar – 1 augustus 2021

• Afiena Massink, Hovenstraat 10,
Varsseveld, 100 jaar – 16 oktober 2021

• Johan Ormel, Morgenzonweg 29,
Winterswijk, 93 jaar – 5 augustus 2021

• Antonetta Gesina Wansing,
Veemarkt 10, 85 jaar – 7 oktober 2021

• Johanna Geertruida Ormel-Meinen,
Frankenstraat 83, 85 jaar – 8 augustus 2021

• Johanna Eppink-Grievink,
Ludgerstraat 25-02, 90 jaar – 27 oktober 2021

Bredevoort
Gedachteniszondag
Overledenen 1 oktober 2020 - 30 september 2021
• Bernardus (Bernard) Prange
op 17 oktober 2020 in de leeftijd van 89 jaar.

•W
 illem Bernard (Wim) Hijink
op 7 april 2021 in de leeftijd van 76 jaar.

• Hendrik Willem (Henk) Lammers
op 6 december 2020 in de leeftijd van 80 jaar.

•M
 artina (Tiny) Wouters-Vermeer
op 10 april 2021 in de leeftijd van 93 jaar.

• Johanna Christiana (Annie) Bollen-Ansink
op 25 januari 2021 in de leeftijd van 84 jaar
• Johanna Berendina Gesiena (Jo)
Huiskamp-Veenemans op 28 januari 2021
in de leeftijd van 89 jaar.

•H
 endrik Jan (Henk) Huiskamp
op 21 mei 2021 in de leeftijd van 79 jaar.
• J ohan Gerhardus (Johan) Wikkerink
op 27 juni 2021 in de leeftijd van 84 jaar.
•W
 iebe Klijnsma
op 27 juni 2021 in de leeftijd van 85 jaar.

• Sophia Willemina (Fia) Prinsen-Reiding
op 28 januari 2021 in de leeftijd van 88 jaar.

• J anie Hinkamp-Boland
op 27 juli 2021 in de leeftijd van 90 jaar.

• Engelina (Lien) Klein Nibbelink-Wikkerink
op 19 maart 2021 in de leeftijd van 89 jaar.

•A
 nna Willemina (Willemien) Wikkerink-Jentink
op 29 september in de leeftijd van 82 jaar.
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ds. Elizabeth van Deventer

‘Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest, en hun te leren dat
ze zich moeten houden aan alles wat
Ik jullie opgedragen heb’ (Matteüs
28:19-20).
Dit ‘doopbevel’ vindt op allerlei manieren weerklank in het Nieuwe Testament. Dopen zoals wij
dat kennen is in het Oude Testament afwezig,
maar in het Nieuwe Testament vinden we meerdere teksten die met de doop te maken hebben.
Over de uitleg en duiding van woorden over de
doop (zoals in Rom. 6:3-11, Kol. 2:12-14, 1 Kor.
15:3, 1 Kor. 6:11, Hand. 22:16, Ef. 5:26) wordt
binnen de PKN verschillend gedacht. De een
benadrukt dat het werk van Christus voor eens
en voor altijd gedaan is: Hij wast onze zonden
af. Een ander zal vooral wijzen op het effect dat
Jezus’ overgave in de dood heeft op mensen:
leven in navolging van en met hem. Beiden
kunnen elkaar vinden in de gedachte dat het
optreden van Jezus van doorslaggevende betekenis is voor vandaag.
Dopen is geen individualistisch gebeuren; de
meeste nieuwtestamentische teksten over de
doop richten zich tot de gemeente als geheel
en van daaruit tot de individuele gelovige.
In de eerste eeuwen na Christus bestond de
gewoonte om de doop te bedienen in de nacht
voorafgaande aan Pasen, bij het aanbreken
van de nieuwe dag. Daaraan voorafgaand werd
gelezen uit het Oude en Nieuwe Testament. In
Handelingen gaat het om volwassenen die persoonlijk de keuze maken gedoopt te worden.
In het Nieuwe Testament is nergens expliciet
sprake van de doop van kinderen, al is het niet
uitgesloten dat ook zij gedoopt werden. Vanaf
ongeveer het jaar 200 weten we op basis van
teksten dat de kinderdoop een bekend gebruik
was. Vanaf de vierde eeuw werd de kinderdoop
steeds dominanter.
De Kerkorde van de PKN gaat uit van het primaat van de kinderdoop. Het Dienstboek van
de PKN gaat verder en geeft een handreiking
voor de volwassendoop, de (daarvan afgeleide)
kinderdoop en een optie om kinderen op weg
naar de doop te zegenen. Het zegenen van kinderen, dopen van kinderen en van volwassenen
hebben daarmee een plek binnen de PKN.
De doop wordt bediend binnen de geloofsgemeenschap. De doop is een sacrament. Het
woord sacrament is afgeleid van het Latijnse
woord sacramentum, dat ‘heilig (geloofs)
geheim’ betekent. Een sacrament wordt verstaan als door Christus zelf ingesteld, en rechtstreeks terug te voeren op het Woord van God
in de Bijbel. In de doop wordt de nabijheid van
God in de gemeente tastbaar.
Dopen: een serieuze zaak én een feestelijk
moment.
Bron: Klaas-Willem de Jong en Jan Muis,
Tastbare Nabijheid, Over doop en avondmaal,
Uitgeverij Kok Boekencentrum, Utrecht, 2021
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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

bredevoort

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06-23533499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
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. ’t Koppelhuis: 0543 45 15 03 en 06-2750 4112
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
ds. Ada Endeveld

Collectes en giften
Gift via Gerry Hallerdijk  .   .   .   .   .   .   .  € 5,00

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

Wij feliciteren

Overleden

In de komende weken vieren dhr. T.H. Tolkamp,
Heidedijk 1A en mevr. B. Wevers-Nijman, Frankenstraat 91-04, Aalten, hun verjaardag. Dhr.
Tolkamp wordt op 21 november 81 jaar en mevr.
Wevers viert op 1 december haar 87e verjaardag.
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige
dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Op 7 november is overleden Dina Willemina
(Dien) te Bokkel-Caspers in de leeftijd van 84 jaar.
We wensen kinderen en kleinkinderen en allen die
haar zullen missen veel sterkte toe.

Zieken
Allen die ziek zijn of gebukt gaan onder lichamelijke klachten, therapieën of medische
behandelingen ondergaan of uitslagen moeten
afwachten, wensen wij veel geduld en sterkte
toe en zo mogelijk beterschap! We denken ook
aan de mantelzorgers, die partners, familie of
vrienden bijstaan en wensen hen kracht toe om
het vol te houden. We denken ook aan hen die
iemand missen. We wensen hen troost toe nu de
feestdagen er weer aankomen.
Veel sterkte voor hen die in deze tijden vrezen
voor hun onderneming of werk of bang zijn voor
opnieuw ingrepen in hun persoonlijke levenssfeer.
Houd goede moed en probeer je te richten op dat
wat vreugde geeft!

Bij de diensten Bredevoort
Coronamaatregelen Bredevoort
•A
 lleen voor de gedachtenisdienst op
21 november wordt iedereen gevraagd
zich op te geven bij de koster.
•D
 e landelijke kerk adviseert mondkapjes
bij verplaatsingen in de kerk en het
aanhouden van 1,5 meter afstand.

Jouw naam klinkt door de ruimte
Jouw naam klinkt door de ruimte,
springt op in mijn gemoed,
jij zit in heel mijn wezen,
tot ik jou weer ontmoet.

Nog één keer te gedenken,
jouw naam, je beeltenis
en bijna zeker weten
dat sterven .... leven is.

In leven en in sterven,
blijf jij mij zo nabij,
het Licht voor jou te branden,
vertroost en maakt me blij.

Jouw naam klinkt op het ritme
van vleugels vederlicht,
door engelen gedragen,
kwam jij in ‘t eeuwig Licht.
Cobie Verheij-de Peuter

Allerzielen 2021 - Bredevoort
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Kerk en natuur: het vervolg
In juli heb ik het initiatief genomen om de discussie over ‘Kerk en natuur’ in gang
te zetten. Mijn vraag aan het eind van het artikel was: op welke manier kunnen de
kerken in Aalten en Bredevoort bijdragen aan wereldwijde problemen rond milieu
en natuur. Dit met het oog op het feit dat diaconieën en kerken in de loop van
de tijd door vererving grote hoeveelheden landbouwgronden in hun bezit hebben
gekregen.
Ik heb in mijn verhaal gevraagd om reacties. En
die heb ik tot mijn genoegen ook gekregen. Verschillende mensen hebben gereageerd via KerkVenster, maar nog veel meer reacties kreeg ik via
mijn e-mail en in persoonlijke contacten! U zult
niet verbaasd zijn dat de inhoud nogal varieerde:
van zeer kritische tot zeer enthousiaste reacties.
Dat is natuurlijk prima, want het is een ingewikkeld onderwerp, waar geen pasklaar antwoord op
is. Wat bemoedigend dat het thema veel mensen
aanspreekt, want het aantal reacties is meer dan
ik had verwacht. Mooi is ook dat de discussies
niet zijn ontaard in een welles-nietes spel, want
daarbij is niemand gebaat.
Feit blijft dat we wereldwijd een milieuprobleem
hebben en het is niet zonder reden dat er vorige

week in Glasgow een klimaatconferentie is
geweest, waarin landen concrete beloftes gedaan
hebben om de opwarming van de aarde onder de
1,5% te houden. We weten intussen wel dat we
al deze beloftes met een korreltje zout moeten
nemen. Beloven is één ding, maar daadkracht is
wat anders!
Economische belangen spelen in de wereld van
nu een belangrijke rol en groei gaat voor alles.
We moeten dus niet alles laten afhangen van wat
de overheden bedenken en daarbij kunnen de
kerken een belangrijke rol spelen. Vandaar dat ik
nog maar eens terugkom op het idee van het kerkelijk grondbezit. Hoe mooi zou het zijn als wij, als
kerken, een klein steentje kunnen bijdragen aan
het behoud van de schepping.

Door als diaconie en kerkrentmeesters na te
denken over hoe de grond die de kerk in eigendom
heeft, te verpachten met als voorwaarde dat
er biologische landbouw wordt bedreven, dat
er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt
en dat de biodiversiteit bevorderd wordt. Ik ben
benieuwd naar het vervolg.
Jan Ebbers

Voor mensen die zich wat meer wil
len v erdiepen in de materie rond, kerk,
milieu en natuur zou ik willen wijzen op
twee organisaties, waarvan u de details
kunt bekijken op hun site:
A Rocha: een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof willen zorgen voor
een goede schepping. A Rocha werkt o.a. samen
met De Groene Kerk.
Land van Ons: Een coöperatie met intussen
15.000 leden, die samen landbouwgrond opkoopt
en die dan vervolgens wordt verpacht aan boeren
met een ‘groen’ hart. Iedere deelnemer kan
voor een klein bedrag hierdoor ‘grondeigenaar’
worden.

Stichting Mukwano spaart
voor graanmolen in Kitgum
Hoewel de coronapandemie ook in Oeganda een grote impact heeft,
maken Stichting Mukwano en het Oegandese KRADEF
samen nieuwe plannen voor het komende jaar.
In oktober is een tweede schoolgebouw opgeleverd in Kitgum. In het komend jaar wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan het openhouden van de school in de toekomst. Daarvoor
gaat Mukwano onder andere aan het eind van
het jaar weer ‘toeten’ verkopen!
In totaal heeft de school (het Kitgum Community
Learning Center) nu acht lokalen om basisonderwijs te geven aan kinderen uit de lokale gemeenschap. Zowel Stichting Mukwano als KRADEF
vinden het belangrijk dat de kosten van de school
(salarissen van leerkrachten, lesmaterialen, etc.)
op termijn door de gemeenschap zelf gedragen
kunnen worden. Het lesgeld dat ouders betalen is
daarvoor niet voldoende. Het plan is daarom om
een professionele graanmolen te kopen.
De graanmolen kan op verschillende manieren
worden ingezet. Het plan is om de lokale bevolking de mogelijkheid te geven tegen een kleine
vergoeding hun granen te verwerken. Daarnaast
kan met een eenmalige bijdrage grootschalig
graan worden ingekocht, gemalen en vervolgens
weer verkocht in de omliggende dorpen en steden.
Het opzetten van dit bedrijfje maakt het voor
ouders ook mogelijk om het schoolgeld voor hun
kinderen in de vorm van graan te betalen. Totaal
moet de graanmolen 45 ton graan per jaar gaan
malen, in totaal zal dat voor ongeveer € 6000 per
jaar aan opbrengst geven. De opbrengsten van
het bedrijfje dienen vervolgens om de kosten van
de school en het onderhoud te betalen.

Voor de aanschaf van de graanmolen, het
bouwen van een schuur waarin hij geplaatst kan
worden en de overige benodigdheden om het
bedrijfje te starten is geld nodig. Stichting Mukwano gaat de komende maanden aan de slag om
het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. U kunt

daarbij helpen door in december weer nieuwjaarszakken te bestellen.
Het bestelformulier is binnenkort weer te vinden
op onze website mukwano.nl.
Wij zullen u t.z.t. via verschillende kanalen helpen
herinneren!
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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
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Koster:
Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Diaconale Hulpverlening
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Aalten
Mail: info@stichting-dha.nl
Protestantse
Bankrekening:
Bezoek Dienst
NL24 TRIO 0338 6054 60
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72 Kerkradio
Jan ter Maat,
Jeugdwerk
Dijkstraat 38,
e-mail: jeugdwerkaalten@
7121 EV Aalten,
kerkvenster.nl
tel. 0543-47 54 50
Verkoop collectemunten
Multimedia-team
Vanaf vrijdag 1 oktober a.s.
multimedia@pgaalten.nl
kunt u elke eerste vrijdag
Alle diensten vanuit de
van de maand tussen
kerkgebouwen worden live
17.00 uur en 18.00 uur
weer collectemunten kopen uitgezonden via KerkBeeld.
in zaal 2 van de Zuiderkerk Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
(via de hoofdingang).
www.kerkvenster.nl
Daar is een pinapparaat
aanwezig.
Collectemunten zijn ook via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

groenekerk@
kerkvenster.nl

Preekrooster 2022:

College van kerkmusici

Coronamaatregelen
in de PG Aalten
Wij hebben als moderamen even de reactie afgewacht van PKN Utrecht wat zij zeggen over de
nieuwe maatregelen welke gaan gelden vanaf
6 november.
Op 4 november kwam er van hen een reactie, en
naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende
maatregelingen ingezet:

Evenveel diensten
in de Zuiderkerk als in
de Oude Helenakerk
Vanuit de gemeente ontving de kerkenraad
reacties dat het merendeel van de kerkdiensten gehouden wordt in de Oude Helenakerk en
minder in de Zuiderkerk. Dit is verklaarbaar maar
wel goed om uit te leggen.
Doordat de sluiting van de Oosterkerk aanstaande was, zijn vanaf maart dit jaar bijna alle
diensten gehouden in de Oosterkerk. Daarom was
het logisch dat er vanaf begin juli een ‘achter
stand’ in de Oude Helenakerk moest worden
weggewerkt.
Al eerder heeft de kerkenraad gecommuniceerd
met de gemeente dat we door willen met beide
kerkgebouwen. Zowel de Zuiderkerk als de Oude
Helenakerk. Daarom is het ook vanzelfsprekend
dat het aantal diensten, per gebouw, in balans is.
Bij de definitieve sluiting van de Oosterkerk ontstond vanuit de gemeente de roep om ook liturgische diensten in de Zuiderkerk te houden. Vanaf
2022 zullen daarom 8 á 10 liturgische diensten
per jaar in de Zuiderkerk plaatsvinden. We streven
naar evenveel diensten in beide gebouwen. Beide
kerken blijven we immers gebruiken en krijgen
daarom, bij benadering, evenveel diensten.

bredevoort

Kerkdiensten vanaf 14 november:
Registratie van bezoekers tijdens kerkdiensten zal
weer worden ingevoerd.
Bij binnenkomst, tijdens verplaatsingen en bij het
naar buitengaan is een mondkapje weer verplicht.
Bij binnenkomst handen ontsmetten. De 1.5
meter afstand tot elkaar zal weer worden ingevoerd. (gezinnen en huisgenoten uitgezonderd).
Zingen is tot nader order nog wel toegestaan.
Collectes zullen zoals gebruikelijk bij de uitgang
worden gehouden.
Koffiedrinken na de kerkdienst zal tot nader order
worden opgeschort.

Overige maatregelen
ingegaan op 6 november
Koorrepetities en Cantorij:
Vanaf zaterdag 6 november is het tonen van een
coronatoegangsbewijs verplicht bij koorrepetities.
Dat geldt ook voor koren die in kerken oefenen.
Het is aan te raden hierover tijdig met elkaar in
contact te treden.
Repeteren op 1,5 meter afstand tot elkaar.

Vergaderingen, bijeenkomsten:
Deze kunnen voorlopig gewoon doorgang vinden,
met dien verstande dat men weer 1,5 meter
afstand tot elkaar dient te houden, en bij binnenkomst, verplaatsingen en bij het verlaten van de
locatie, het dragen van een mondkapje verplicht
is. Ook hier geldt, bij binnenkomst handen ontsmetten.
Gerard Helmink

Overzicht giften
via Netty Hengeveld  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
In collectemunten ontvangen
voor de Kerk en Diaconie  .  .  .  .  .  . € 31,25

Collectes in de Kerk
10-10 J ong Protestant (PKN)  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
17-10 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
24-10 N
 ederlands Bijbelgenootschap  . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
31-10 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

€ 295,82
€ 465,05
€ 407,55
€ 317,06
€ 464,65
€ 389,20
€ 350,60
€ 241,95

Via GIVT

Oproep n.a.v. LEF-dienst
Op 24 oktober stond tijdens de Lef-dienst de
vraag centraal ‘Kennen wij elkaar?’. Aan het einde
van de dienst zijn we in koppels uiteengegaan.
Om een afspraak te maken om nader kennis met
elkaar te maken en te bespreken waarom je naar
de kerk gaat. We zijn benieuwd of hier interessante gesprekken uit voort zijn gekomen. Mocht
je dit willen delen, stuur dan een mail (eventueel
met foto) naar lefaalten@gmail.com  
Was je aanwezig bij de dienst of keek je online
de dienst en lijkt het je leuk om alsnog kennis
te maken met andere kerkleden? Stuur dan ook
gerust even een e-mail!
Harmjan

15-08 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
22-08 P
 rotestantse Bezoekdienst  .  .  .
29-08 P
 laatselijke Evangelisatie comm.
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
05-09 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 
12-09 M
 issionair werk (PKN)  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
19-09 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
26-09 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
03-10 K
 erk & Israël  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
10-10 J ong Protestant (PKN)  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
17-10 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
40,00
37,50
16,00
22,00
49,50
17,00
50,00
10,00
67,50
15,00
27,00
3,00
37,00
21,50
20,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!
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Griekenland Opvang voor
gestrande
vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld
op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst.
Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije
terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke
en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een
beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en
onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor
opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Griekenland.
Online doneren is ook mogelijk via
donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?project
=7011t000000Hq6SAAS
Meer informatie op
kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken? Hartelijk dank!
Protestantse
Kerk

Kerk in Actie: Gratis cd’s en kleurboekje
Kerk in Actie biedt een viertal mooie cd’s
aan in de aanloop naar het kerstfeest.
Veel bekende artiesten hebben hier aan
meegewerkt. Voor de kinderen is er een
prachtig kleurboekje, zie poster

Wilt u meerdere exemplaren
bestellen, dan kosten
deze € 2,50 per stuk.
Bestel wel op tijd, want de ervaring is
dat er wel enige dagen overheen gaan
voordat u ze thuisbezorgd krijgt.
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Visiegroep voor toekomstig beleidsplan
Toen we zondag 31 oktober deze lucht
foto maakten, werden we gespot door
een buurtbewoner en op Facebook
werd de vraag gesteld, wat doen ze,
wie zijn dat? De schrijfster zei:

‘Ik bun neet nieuwsgiereg,
maor wil wal alles wetten!’
En dat is fijn, want wij willen ook graag alles
weten. Weten waarom we dingen doen als kerk,
zoals we ze doen. We willen weten wat er goed

Marinke Oolman

Emma Roelofsen

Toen Folkert mij benaderde moest ik even
nadenken. Kan ik dat, wil ik dat? Ik was net
gestopt met o.a. de startzondagcommissie.
Maar ik geloof dat God mij richting geeft,
want straks woon ik, hoe bijzonder, tussen
mijn startzondagmaatjes . Misschien is de
PGA dus toch wel mijn thuis. Deel van een
kerkfamilie uitmaken betekent voor mij,
dat ik actief meewerk en/of denk.
Zo zit ik dus weer samen aan tafel.

‘Als betrokken lid van de PGA vind ik het
leuk om mee te mogen denken over
hoe we kerk willen zijn anno 2021.
Hoe gaan we om met de tradities
waaruit we voortkomen?
Waar willen we voor staan?
Wat willen we uitdragen naar elkaar
en naar buiten toe?’

Folkert de Jong

Henk Sluiskes

‘Kiek maor.’ ‘Dat waren de woorden
waarmee ik aan de slag kon in Aalten.
Dat gaf ruimte om wat te proberen,
maar na een paar jaar is het mij duidelijk
dat er ook kaders nodig zijn.
Hoe willen we gemeente van Christus zijn?
Wat is nu eigenlijk onze boodschap?
Hoe willen we dat vormgeven?
We hebben al inspirerende avonden gehad.
Hoopvol en realistisch.’

‘Als je gevraagd wordt, wil je meedenken
over de richting die de PG Aalten wil opgaan.
Dan is mijn eerste reactie: Nee, eigenlijk
liever niet, ik vind zoals het nu gaat in grote
lijnen prima. Maar toch zal er een lijn uitgezet moeten worden zodat verschillende
groepen binnen de PGA een houvast hebben.
Zo kunnen we zorgen dat we een bloeiende,
stabiele gemeente vormen in een
veranderende tijd.’

Wilt u reageren? Stuur een mail naar
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Aalten stelt zich voor
gaat, wat er anders moet, waar we dingen
moeten herzien. We willen graag een visieplan
schrijven met jullie, want samen zijn we kerk
en binnen onze kerk wordt er zoveel gedaan,
dat we elkaar soms een beetje zijn kwijtgeraakt
en niet meer weten van elkaar wat we doen.
Als visiegroep komen we vanuit verschillende
kanten (wegen), maar we willen samen naar dat
ene, samen verbonden zijn! Vandaar dus dat we
op een kruispunt staan met onze handen bijna bij
elkaar, want er is nog wel wat werk te verzetten
voordat we elkaar vast kunnen pakken. Zullen we
ons even voorstellen?

beleidsplan@kerkvenster.nl

Femke Navis

Wilma Winkelhorst

‘Graag denk ik mee in hoe wij het
‘samen kerk zijn’ verder kunnen invullen
maar ook uitdragen. De jeugd zal hierin zeker
mijn aandacht hebben, vanuit mijn rol
als jeugdouderling.’

‘Een toekomst waarin onze kerk in Aalten
een goede rol blijft spelen vind ik belangrijk.
Voor mijzelf, voor de toekomstige generaties
en voor alle mensen in onze omgeving.
Daarom wil ik graag meedenken
over hoe dit zou kunnen.’

Rik van Lochem

Wim Drenth

‘Als betrokken lid van onze gemeente
draag ik graag mijn steentje bij.
Elkaar accepteren en respecteren is
een groot goed binnen onze kerk.
Een beleidsplan waarin staat wat
we samen willen zijn, kan ons inspireren
om het juiste voor elkaar te doen.
Dit als kerk samen en gezamenlijk als kerk.
Mooi dat ik daar actief aan mee mag doen.’

‘Vanuit de diaconie wil ik bijdragen
aan een kerk die present wil zijn
in de samenleving.
Waar mensen delen van
wat ons is geschonken en waar
we inspiratie halen uit wat
we kunnen doen voor een ander.
Zo kan de kerk als gist zijn,
dat lucht en leven geeft
aan de samenleving.’
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Breinbrekers - 20.00 uur - 30 november - Elim

Contextueel Bijbel
lezen voor vrouwen

Identiteit: Wie ben je? Wát ben je?
Ben je wit of zwart, homo, hetero, bi of trans? Verdien je tien keer modaal of heb je doorlopende
schulden? Stond je wieg in Nederland of ergens
anders? Voel je je onderdrukt? Of ben je helemaal
vrij om te doen en laten wat je wilt?
De afgelopen jaren werd in dit land veel gesproken
over identiteit. Welke rol speelt wat je bent, je
afkomst, in hoe je denkt en wat je doet? Bij Breinbrekers stellen we nóg een vraag: wat kan christelijk geloof toevoegen aan je identiteit? Kan het al
die dingen overstijgen?
Pittig onderwerp! De moeite waard om je brein
over te breken. Welkom! Wordt gezellig en de
moeite waard!
Folkert de Jong

In het vorige KerkVenster liet ik het u al
weten: vanaf januari wil ik starten met een
bijbelstudiegroep Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen.
Met elkaar gaan we op zoek naar vrouwen in
de Bijbel en onderzoeken we waar hun leven
het onze raakt.
Wie waren deze vrouwen, wat hebben we
gemeen, wat hebben deze vrouwen ons te
zeggen. Inmiddels hebben zich twee vrouwen
aangemeld. Mocht je interesse hebben, stuur
dan een mailtje of bel me.
ds. Elizabeth van Deventer

Adventskalender
In oktober heb ik voor het eerst gekookt voor
enkele ‘singles’. Helaas konden een aantal
mensen niet, maar woensdag 24 november kook
ik weer en kunnen ‘singles’ tussen de 25 en 55
jaar vanaf 17.30 uur aanschuiven op de Ludgerstraat 66. Wat we na het eten doen, beslissen we
samen. We kunnen een spel doen, een onderwerp
bespreken of een film bekijken.
Wil je mee-eten, meedenken, meepraten of
meedoen, stuur dan een mailtje of WhatsApp
berichtje naar:
• Wilma de Jong, wajong@kerkvenster.nl
tel. 06-1349 3491 of
• Elizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06-1085 5041.

De adventskalender voor dit jaar was in het
vorige nummer van KerkVenster aangekondigd als verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.
Wat we niet wisten was dat deze nog niet
geleverd was, pas vanaf 1 november.
De kalender is nu beschikbaar. U mag hem
gratis ophalen bij het kerkelijk bureau op
de openingstijden of bestellen via de webshop: www. Kerkvensterwebshop.nl.
Bij die laatste mogelijkheid bezorgen wij
hem thuis in Aalten, Bredevoort en de
buurtschappen.

Van harte welkom!

Overzicht KerkBeeld
bezoekers PG Aalten

Aantallen KerkBeeld-bezoek

Hiernaast een overzicht van het aantal bezoekers van KerkBeeld in de afgelopen periode. Het
gemiddelde aantal bezoekers is naar beneden
gegaan, doordat er weer meer bezoekers de kerkdiensten live mochten bezoeken.

Oude Helenakerk			

Liturgieën

Zuiderkerk

Er zijn wat vragen wanneer de liturgie op de website komt te staan, dat verschilt nog wel eens. De
redactie is echter afhankelijk van het moment dat
deze ingeleverd wordt. Meestal is dit op vrijdag
en staat het uiterlijk zaterdags op de website.

juli 2021
augustus 2021
september 2021
t/m 11 oktober 2021

Rechtstreeks

juli 2021
augustus 2021
september 2021
t/m 11 oktober 2021

Opname achteraf

Totaal

1.391
1.887
1.469
855

2.445
1.336
967
414

3.836
3.223
2.436
1.269

190
219
135
101

330
206
168
93

520
425
303
194
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Over zonnepanelen en insectenhotels
Groene Kerk in actie

Tekst en foto’s: Jan Haring

Mooie resultaten
Er is op vele plaatsen ledverlichting aangebracht, er
worden vooral ecologische
schoonmaakmiddelen gebruikt en u drinkt in de
Zuiderkerk en Elim zuivere koffie. Het waren de
resultaten van het eerste jaar. We waren en zijn
er trots op. Inmiddels zijn we vele stappen verder
en kan ieder gemeentelid met eigen ogen de
vordering van het duurzaamheidsproject zien:
In de moestuin van de jeugd staan groentes die
beschikbaar worden gesteld aan de voedselbank,
het bloemenveldje bij de Zuiderkerk fleurt niet
alleen het saaie plein op, maar draagt ook bij aan
de biodiversiteit van het hele gebied.
Bovendien, het blad dat u in handen hebt, is op
het meest duurzame papier gedrukt dat momenteel te vinden is. Het Groene Kerk-logo siert KerkVenster. We mogen met elkaar blij en dankbaar
zijn dat de ideeën en dromen van de Werkgroep
Groene Kerk zo goed zijn opgepakt door allerlei
geledingen binnen de PGA.

De grote klimaatconferentie van
Glasgow is een week geleden gesloten.
Wellicht herinnert u zich slechts de
woorden van onze premier: ‘Actie,

actie, actie!’ Misschien ook hebt u
de vele gesprekken die daar gevoerd
werden, geprobeerd te volgen, wie weet
vond u al de mooie woorden die daar
gesproken zijn, slechts gebakken lucht.
Maar het ging wel over onze aarde, het ging
over de schepping waarvan we kunnen lezen in
Genesis 1: ‘…….. en God zag dat het goed was.’
De verhouding van de mens tot die schepping
was het hoofdonderwerp van de klimaatconferentie 2021. Het ging over rentmeesterschap. Het
ging over ons.

De missie van de Groene kerk
Leest u rustig verder, dit artikel gaat over heel
andere dingen, de kleine zaken van het dagelijks
leven. Over positieve beslissingen en mooie vooruitzichten. En toch heeft het veel te maken met
de inleiding.
De werkgroep Groene Kerk Aalten heeft u heel
wat te vertellen.
Toen we in 2019 startten, deden we dat met
een missie: ‘Stap voor stap werken aan een
groenere geloofsgemeenschap. Aan een plek
waar oog en aandacht is voor duurzaamheid,
zorg voor de schepping, geven om de ander.
Kortom, samen aan de slag met dat oude woord:
rentmeesterschap’.
We spraken hoopvol over bloemenveldjes, een
moestuin, en misschien wel panelen op de daken.
Nu, slechts twee jaar later, blijkt dat de missie van
de werkgroep binnen de kerk is aangeslagen.

Zonnepanelen op panden van de kerk
Maar er is meer, veel meer! Juist in de afgelopen
periode, tijdens die enorme conferentie is er hier,
binnen de Protestantse Gemeente Aalten, een
heel belangrijk besluit genomen: in de komende
maanden zullen er op diverse panden van de kerk
zonnepanelen geplaatst worden. De werkgroep
Groene Kerk heeft dit project helemaal mogen
voorbereiden.
De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitvoering is gegund aan de firma
Huls Duurzame Energie uit Winterswijk. Dit
bedrijf kwam niet alleen als goedkoopste uit de
bus, maar kan ook op korte termijn beginnen
met de installatie van de panelen. Gebouw Elim,
de Zuiderkerk, het jeugdhonk Ludgerstraat 66
en de woonhuizen van twee predikanten zullen
via het dak gaan bijdragen aan de vermindering
van CO2-uitstoot, één van de oorzaken van de
klimaatverandering. Het lijkt wel of de besluitvorming van de kerkrentmeesters was afgestemd
op deze wereldconferentie. Een prachtige stap op
weg naar duurzaamheid!

Onderdak voor de winterslapers
En ja, dat bloemenveldje. De afgelopen zomer
heeft het veel meer geregend dan vorig jaar en
die regen heeft gezorgd voor een mooie bloei
en daarmee ook voor veel vlinders en andere
insecten. Maar nu, in november, vinden ze maar
weinig schuilplaats rond de kerk. Daarom kijken
we uit naar handige mannen en/of vrouwen die

in de komende winter een of enkele insecten
hotels willen bouwen als aanvulling op het
bloemenveldproject. Zoekt u een leuk klusje voor
de komende maanden en wilt u tevens de onmisbare insecten helpen om te overleven, neem dan
eens contact op met de werkgroep. Overigens,
ook onderdak voor de zangvogeltjes van allerlei
pluimage is welkom. We gaan graag met u in
overleg over dit vastgoedproject.

We zoeken naar verjonging!
In de afgelopen maanden is de werkgroep uitgebreid met drie leden, maar helaas haakte
er ook iemand om persoonlijke redenen af. De
gemiddelde leeftijd binnen de groep ligt rond de
vijfenzestig. Binnen de kerk valt dit nogal mee,
maar wij zouden het graag anders zien. Juist
duurzaamheid en in ons geval ook vergroening
zijn zaken van lange adem, daarvoor zijn jonge
mensen nodig. De werkgroep hoopt op dertigers, veertigers met toekomstgerichte ideeën
die de kerk en daarmee de gehele gemeenschap
kunnen en willen inspireren en activeren. Voel je
je aangesproken, maar lijkt de tijd te ontbreken?
Onze werkgroepbesprekingen vinden slechts een
achttal keren per jaar plaats en duren meestal
niet langer dan vijf kwartier.
We zijn er nog lang niet; eigenlijk is werken aan
een groene geloofsgemeenschap een verhaal dat
nooit eindigt. Ofschoon onze bijdragen schijnbaar
kleine stapjes zijn, hebben we met elkaar toch al
veel moois gerealiseerd. Rentmeesterschap uitdragen zit vaak in de kleine dingen en met elkaar
kunnen we al doende iets goeds voor elkaar
krijgen. Doe je ook mee?
Vragen en reacties kunt u sturen naar de redactie
van KerkVenster. Vandaar komen ze zeker bij de
Werkgroep Groene Kerk Aalten.
Overigens, de bijgevoegde foto’s zijn genomen op
8 november jl. Ook toen was het bloemenveldje
bij de Zuiderkerk nog mooi.
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Herinneringsboek Oosterkerk

Het herinneringsboek van de Oosterkerk is klaar!
Nou ja, klaar?
Er is bij de drukkerij wat vertraging ontstaan vanwege corona, waardoor
wij niet precies weten wanneer de boeken in Aalten afgeleverd worden.
De toezegging van de drukkerij is op het moment van schrijven niet hard
genoeg om de uitgifte van de boeken voor volgende week aan te kondigen.
Gelukkig lijkt alles erop dat de boeken vóór Sinterklaas beschikbaar zijn.
Alle bestellers worden nog persoonlijk benaderd per mail of per brief,
waarin de afhaalmogelijkheden zijn aangegeven.  
Er zijn meer dan voldoende boeken besteld. Mocht u alsnog een boek
á € 20,00 willen bestellen dan kan dat via henk.tepaske@pgaalten.nl
We bevelen het boek van harte aan, alleen de proefdruk is al schitterend!
Ook de twee cd’s met muziek gespeeld op het Oosterkerkorgel zijn fraaie
muzikale documenten geworden waar u met genoegen naar zult gaan luisteren! Deze zijn wel geleverd en kunnen tegelijk met de boeken opgehaald
worden.
commissie Afscheid Oosterkerk

Weeksluitingen

Zaterdag 20 november
Stegemanhof

19.00 uur:

ds. Zeldenrijk

19.00 uur:

mevr. Rots

Beth San

Zaterdag 27 november
Ambthuis Bredevoort

19.00 uur:

Zondag 21 november
St. Joriskerk

10.00 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
gedachtenisdienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 28 november
Eerste advent

19.00 uur:

dhr. Fles

10.00 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Beth San

19.00 uur:
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Zondag 21 november
Oude Helenakerk

09.30 uur: 	eigen voorgangers,
gedachtenisdienst m.m.v. Cantorij
collectes:
Pastoraat en kerk

Zie oproep hieronder

St. Joriskerk

ds. Endeveld

Stegemanhof

Kerkdiensten Aalten

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 28 november
Eerste advent
09.30 uur:
collectes:

mevr. Jentink

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer, doopdienst
Werelddiaconaat en orgelfonds

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
U kunt de komende zondagen via Kerk
Beeld een viering volgen vanuit een
van onze kerken.
Deze diensten zijn te volgen op de web
site van KerkVenster, of rechtstreeks:
kerkbeeldaalten.nl

U kunt bij de diensten ook live aan
wezig zijn. Registreren is noodzakelijk.
Bij binnenkomst uw handen ont
smetten en 1,5 meter afstand houden.
Bij binnenkomst, tijdens verplaatsingen
en bij het naar buiten gaan is een
mondkapje verplicht.

Nagekomen oproep
Vanwege de aangescherpte maatregelen en het aantal beperkte zit
plaatsen in de Oude Helenakerk, verzoeken wij onze gemeenteleden

Neem en lees
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19
20
21

Genesis 19:30-38
Johannes 10:22-30
Johannes 10:31-42

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

22
23
24
25

Marcus 13:3-13
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Sefanja 1:1-13

Vrijdag
26 Sefanja 1:14-2:3
Zaterdag
27 Sefanja 2:4:15
Zondag
28 Lucas 1:1-25
		
Eerste Advent
Maandag
Dinsdag

29
30

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3

Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant of wijkpastor 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

Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56

December 2021
Maleachi 1:1-9
Maleachi 1:10-2:9
Maleachi 2:17-3:5

• Voor PG Bredevoort geldt een
maximum van 60 personen.
• Alleen voor de gedachtenisdienst
op 21 november wordt iedereen
gevraagd zich op te geven bij de
koster.

om komende zondag 21 november de gedachtenisdienst via KerkBeeld
of kerkradio te volgen. De nabestaanden van onze gemeenteleden,
die voor deze dienst een uitnodiging hebben ontvangen, zijn wel van
harte welkom, om deze dienst bij te wonen.

Doopdiensten Aalten

November 2021

Aanvullend voor Bredevoort:

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten

Elke zondag in een van de kerkzalen (Zuiderkerk)
of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen worden
tijdens de collecte weer opgehaald.

Kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week een kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn
op de zondagochtend, dan is er kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in
de Oude Helenakerk gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is?
Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl
bij ‘Kindernevendienst’. Tijdens een doopdienst
is er altijd kindernevendienst.

Kinderen zijn dus altijd welkom.
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Doornink, Het Verzet 31
- fam. Hoftiezer, Kiefteweg 9
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

21 nov	dhr. A.J. Rensink
Ziekenhuisstraat 7/014,
7141 AN Groenlo
21 nov	mevr. D.W. te Winkel-Klein Entink
Vragenderweg 3, 7121 RK
21 nov	mevr. M.G. van der Meij
Ludgerstraat 48, 7121 EM
21 nov	mevr. A.G. Eppink-Bömer
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG
21 nov	dhr. H.W. van Eerden
Markerinkdijk 36, 7122 RK
24 nov	mevr. A.J. Obrink-Piek
Keizersweg 84, 7121 GS
24 nov	dhr. W. Jansen
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
25 nov	dhr. H.G. Wamelink
Helfrichstraat 7, 7122 VS
25 nov	mevr. D.G. Hoefman-Lapré
Trompstraat 6, 7122 VW
25 nov	dhr. H.L. Helmink
Hessenweg 2, 7121 MG
25 nov	mevr. H.J. Wikkerink-Wiggers
Stationsstraat 6/A, 7122 AS
26 nov	mevr. A. Freriks-Esselink
Varsseveldsestraatweg 99/A, 7122 NS
26 nov	mevr. D. Prinsen-Ansink
Haartseweg 11/A, 7121 LA
26 nov	dhr. H.J. te Lindert
Veenhuisweg 9, 7121 KH
26 nov	dhr. W. Koskamp
Laan van Kobus 2, 7122 TK
27 nov	mevr. A.G. Sloetjes-Legters
Geurdenstraat 6, 7122 CG
29 nov	dhr. G.H. Mateman
Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
30 nov	mevr. D.W. Westerveld-Veerbeek
Ludgerstraat 19/04, 7121 EG
1 dec	dhr. G.J. Nijeboer
Smitskamp 126, 7121 HL
3 dec	mevr. H.B. Heezen-Piek
Ludgerstraat 15/10, 7121 EG
3 dec	dhr. G.W. Houwers
Batenweg 4, 7121 RJ
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

Scriba:
Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883
smarli@kpnplanet.nl

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

Nieuwe bezoekmedewerker
Mevr. Van Eerden-Scharpert, Middelkampweg 5,
stopt na 41 jaar als bezoekmedewerker. Ze deed
het werk met veel plezier. Heel hartelijk bedankt
voor al je inzet, toewijding en betrokkenheid al
die jaren! We wensen je alle goeds en Gods zegen
voor de tijd die komt.
Mardi Klein Poelhuis, Hondorpweg 2, neemt de wijk
over. Welkom Mardi en alle zegen voor je bezoekwerk.

Verhuizing
Gerrit Westerink, Ahavestraat 1, is verhuisd naar
Beverode, Adm. Helfrichlaan 12, kamer 4.09,
6952 GG Dieren. We wensen hem daar een goede
en gezegende tijd toe.

Bijeenkomsten bezoekwerk
Tijdens de bijeenkomsten hebben we het over
verschillende aspecten van het bezoekwerk
gehad. Er is ook gedeeld en opgeschreven hoe
we vinden dat het gaat. Wat gaat er goed en
moet er blijven, wat zou misschien anders kunnen
en wat zouden we eventueel toe willen voegen.
Samen hebben we (Henk Westervelt, Arjen Smit,
Elizabeth van Deventer en ikzelf) de resultaten
van deze avonden samengevat, bekeken en
besproken. Binnenkort willen we samen met wijk
Noord de uitkomsten hiervan bespreken. Daarna
hopen we jullie zo snel mogelijk te laten weten
hoe het verder gaat. Zo hopen we samen het pastoraat zo goed mogelijk vorm te geven.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

ds. Elizabeth
van Deventer
Magnoliasingel 43
3931 ZH Woudenberg
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.
deventer@gmail.com

Verhuizingen
Verschillende mensen zijn verhuisd naar of
binnen de wijk Aalten Zuid-IJzerlo. Van harte
welkom in onze wijk. Mocht een bezoek op prijs
gesteld worden, dan hoor ik dat graag!

Ziekte
Meerdere mensen zijn getroffen door ziekte of
andere narigheid. Het coronavirus dringt op verschillende manieren ons leven weer nadrukkelijk
binnen. Daarmee ligt ook eenzaamheid op de
loer. Mocht u mensen kennen die ziek zijn, aarzel
dan niet naar hen om te zien.
Een kaartje of misschien een kant-en-klaar
maaltje doen goed. Nogmaals: namen van
mensen mogen we alleen vermelden of doorgeven als daar toestemming voor is gegeven.
Het kan dus zijn dat u zieken kent die hier niet
genoemd worden.

Bijeenkomsten bezoekmedewerkers
Afgelopen week hebben we (Henk Westervelt,
Arjen Smit, Anneke Wattel en ikzelf) de opmerkingen en vragen die zijn genoteerd tijdens de
bijeenkomsten van de mensen die bij het bezoekwerk zijn betrokken, bekeken en besproken. Later
deze maand zullen we deze informatie delen en
bespreken met een vertegenwoordiging van de
wijk Noord.
Samen proberen we het pastoraat vorm te geven
op een manier die bij ons en onze gemeente past.
Het streven is om in het voorjaar weer bij elkaar
te komen met degenen die betrokken zijn bij het
pastoraat.

Doop
Zondag 28 november worden de dochter van
Wiebe Eenink en Kirsten Huls en de zoon van
Ruud Demkes en Dieuwke van Duist gedoopt in
de Oude Helenakerk. We hopen op een feestelijke
dienst.

Kerstmiddagen
Spijtig nieuws. De Protestantse Bezoekdienst
(PBD) heeft i.v.m. corona moeten besluiten dat
de kerstmiddagen, waar velen naar uitkijken, dit
jaar niet door kunnen gaan. Opnieuw is er, op
22 december, een online-kerstbijeenkomst waarvoor u van harte uitgenodigd bent.

Algemeen
Bel of mail me wanneer er sprake is van levensvragen, zingevingsvragen, ziekte of overlijden.
Van maandag tot en met donderdag ben ik
telefonisch (meestal goed) bereikbaar. Als ik in
gesprek of vergadering ben, neem ik niet op,
maar bel ik zo snel mogelijk terug.
U kunt eventueel ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een WhatsAppberichtje sturen
of mij mailen.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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Wijk Noord

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

Zieken
Mevr. Dinie Houwers is begin november weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen je
een goed herstel toe, Dinie!
Dhr. Herman Rendering, Groot Deunkweg 10 is
opgenomen in het SKB in afwachting van een
hartoperatie. We wensen je toe dat de operatie
voorspoedig mag verlopen, evenals het herstel.

Opname in het verpleeghuis
Mevr. Em Luijmes-van Asperen, Willemstraat 4, is
na een ziekenhuisopname vanwege een val overgeplaatst naar Antonia in Terborg. Een goed herstel gewenst!
Mevr. Ans Vreeman-ten Have, voorheen wonende
aan de Prinsenstraat 1F is tijdelijk opgenomen in
verpleeghuisvoorziening De Slingebeek te Gaanderen. We hopen dat er voor u een passende plek
wordt gevonden in de omgeving van Aalten.

Overleden
Dhr. Bernard Somsen, wonende in de Molenberg,
is op 4 november jl. rustig ingeslapen. Op 11
november namen we afscheid van hem in een
dankdienst voor zijn leven, waarin Psalm 139 centraal stond, de psalm waarvan hij zei: ‘Daor kan ik
wel wat met.’ Moge Gods hand hem en Hermien
en de kinderen, klein- en achterkleinkinderen vasthouden en leiden. Het in memoriam van Bernard
is elders in KerkVenster te lezen.

Gedachteniszondag
Op 21 november noemen wij respectvol de
namen van hen die het afgelopen jaar in onze
gemeente zijn overleden. Veel rouw en verdriet
speelt zich af in ons hart en in ons lijf en is voor
anderen verborgen, maar op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar delen we met elkaar iets van
die innerlijke verborgenheid. Nemen we de rust
om te rouwen:

Scriba’s:
- Wim Bulsink, Oranjelaan 5, tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl
- Jorieke van Lochem-Navis, Hogestraat 63, tel. 0543-537296,
joriekevanlochem@hotmail.com

	Röst um te rouwen
en te raken
an die innerlijke ruumte
die niet onangeruurd
mag blieven.
Die niet mag worden
verstopt achter aovertugingen
van wat zich heurt of niet, of
van de druk um rap en dapper
deur te motten laeven.
Röst um ruumte te geven
an wat zich van binnen ruurt:
um träöne te laoten rollen,
te brullen en te raozen
of stillekes met ow te praoten.
Röst um te rouwen
en te raken
an die innerlijke ruumte
die niet onangeruurd
mag blieven.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

Felicitaties
Evert en Ali ter Horst-Bulsink, Varsseveldsestraat
weg, vierden 9 november hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Gerrit-Hendrik en Ellie van Eerden-Bulsink, Barloseweg vieren zaterdag 20 november a.s. hun
40-jarig huwelijksjubileum.
Beide jubelparen van harte gefeliciteerd en Gods
zegen voor de komende jaren toegewenst.

Zieken
Mevr. Stronks-Piek, Koeweide, verblijft nog in de
Hassinkhof , Beltrum. Mocht u haar een kaartje
willen sturen, weet dan dat dit door haar zeer
gewaardeerd wordt. Het adres is:
Mevr. Stronks, p/a Hassinkhof,
App. 35 Dorpsstraat 2, 7156 LL Beltrum

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

Overleden
Op 3 november is overleden Hermien SomsenLuiten, Varsseveldsestraatweg 103A in de leeftijd
van 82 jaar. Wij wensen haar man Gerhard, de
kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in
hun verdriet en gemis.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Op het moment van schrijven horen we berichten
over de in hoog tempo toenemende coronabesmettingen en zijn de coronamaatregelen weer
aangescherpt. We horen weer schrikbarende
berichten uit de ziekenhuizen. Over de bezetting
van de intensive-care-afdelingen, over het overbelaste personeel en over uitgestelde reguliere zorg.
Misschien heeft ook u angst voor besmetting van
uzelf of van dierbare naasten. Misschien heeft u
zorg over uw eigen gezondheid wegens (opnieuw)
uitgestelde operaties, onderzoek of behandeling.
Vanaf deze plaats willen allen die ziek zijn, allen
die zorgen hebben om hen die ziek zijn, allen die
bezorgd zijn om hun gezondheid en allen die
mensen verzorgen en verplegen, Gods kracht en
zegen toewensen.
Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker
pastoraat,
Wilma de Jong

ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@
gmail.com
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In memoriam
Johanna
Eppink-Grievink
~ Annie van Klein Tammel ~
geboren
22 maart 1931
overleden
27 oktober 2021
Onze moeder hield van opgeruimd en schoon.
Toen wij nog naar de lagere school gingen was
er altijd het zaterdagse werk. Dat hield in dat op
zaterdag het huis werd gepoetst, om het huis alles
werd geharkt en alle schoenen werden gepoetst
zodat ’s zondags alles netjes was.
We gingen niet op vakantie maar er kwamen
nichtjes logeren en spelen. Moeder verzamelde
lege verpakkingen zodat we winkeltje konden
spelen in de koeienstal die ’s zomers toch leeg en
schoon was.
Toen we uitgingen in het weekend kreeg je nooit
te horen hoe laat je thuis moest zijn. Ze vertrouwde erop dat het goed kwam en lag er nooit
wakker van. Als je eens de sleutel was vergeten
kostte het veel moeite om moeder wakker te
krijgen.
Moeder was graag in de bloemen- en groentetuin
bezig. Een bosje bloemen stond er altijd op tafel.
Van de groente en het fruit kon de hele familie
wat meenemen.
Boerin was ze in hart en nieren. Toen onze vader
al jong kwam te overlijden heeft ze moedig het
bedrijf voortgezet. Tot haar 71e heeft ze altijd
helpen melken. Daarna deed ze nog klusjes
zolang ze dat nog kon. Later ging ze iedere dag
een eind lopen met de rollator. Bij mooi weer
buiten, bij slecht weer liep ze naar de stal. Ze liep
dan over de deel naar achteren waar een grote
stier stond. Deze aaide ze altijd over z’n kop en
liep daarna weer terug.
Moeder leefde altijd met iedereen mee en verstuurde veel kaartjes. Wat vond ze het fijn dat
ze later zelf ook veel kaartjes kreeg. Moeder
stond voor iedereen klaar die hulp kon gebruiken.
Ze heeft dan ook met veel plezier altijd op
de kleinkinderen gepast en was trots op haar
achterkleinkinderen.
Je hoorde moeder niet klagen, wat er ook
gebeurde. Ook niet toen ruim 2 ½ jaar geleden
bleek dat ze niet meer thuis kon wonen na een
val. Ze vond altijd dat er anderen waren die het
nog moeilijker hadden zij. We hebben veel respect
voor haar hoe ze met tegenslagen omging. Als
je dat tegen haar zei, dan wuifde ze het weg. Ze
vond het heel gewoon. Je kan wel mopperen, zei
ze, maar dat helpt niemand. Ze had in moeilijke
tijden veel steun aan het geloof.
Moeder heeft nog bijna 1½ jaar kunnen
genieten van haar mooie plekje in Beth San in
het vertrouwde Aalten. Als we haar een bezoekje
brachten en naar huis gingen dan zei ze altijd
steevast ‘groeten thuus’. Tot het laatst toe was
ze betrokken bij het wel en wee van iedereen die
haar lief was.
de kinderen

Sina Wilhelmina
Kempers-Wassink

Hermina Johanna
Somsen-Luiten

~ Sinie ~

~ Hermien ~

geboren
24 maart 1925
overleden
2 november 2021

geboren
27 februari 1939
overleden
3 november 2021

Sinie is geboren op een boerderij in de gemeente
Wisch. Ze had twee oudere broers en een zusje,
dat op zeer jonge leeftijd is overleden. Ze moest
altijd lopend naar school en behoorlijke afstanden
afleggen op klompen. Graag ging ze als klein
meisje logeren bij haar tante in Silvolde. Daar werd
ze heerlijk verwend.
Op 13-jarige leeftijd ging ze werken in de huishouding bij ‘de Tiggeloven’ in Varsseveld. Later is ze
gaan werken als serveerster bij de fam. Heersink,
bij cafe ‘t Noorden in Aalten in ‘den Es’, waar ze
Eduard, die destijds vrachtwagenchauffeur was,
leerde kennen. Ze trouwde jong en kreeg drie kinderen, Willemien, Christiaan en Eddie. Ze gingen
inwonen bij haar schoonmoeder en schoonzuster
en ze heeft haar schoonmoeder tot haar dood
verzorgd.
Sinie was altijd zeer liefdevol, behulpzaam en
gastvrij, voor zowel de familie als de buurt. Haar
dochter Willemien met partner Gerrit kwamen tijdelijk bij hun inwonen. Daarna begon haar zoon
Christiaan met een drukkerij, samen met zijn
partner Ineke. In het begin ving Sinie bij de drukkerij de klanten en vertegenwoordigers op, wat ze
met veel enthousiasme heeft gedaan.
Ook kon ze enorm genieten van de planten en
bloemen in en om het huis.
De kleinkinderen Ruud en Bas kwamen graag bij
Oma. Ze voelden zich er helemaal thuis. Ook de
kleinkinderen Wilma en Edwin uit Epe kwamen
graag logeren.
Moeder ging vaak met vader naar de moestuin
op ‘t Smees, waarvan iedereen dan kon ‘meeeten’. Ook fietsten ze veel in de mooie omgeving.
Samen met Eddie en Bert zijn ze naar Oostenrijk
op vakantie geweest. Ze maakten prachtige dagtochten met Willemien en Gerrit of gingen samen
barbecuen bij hen op de camping. Samen met het
gezin van Christiaan hebben ze Italië, Vlieland en
Terschelling bezocht. Ook de wens om een keer te
vliegen is in vervulling gegaan.
Op 39-jarige leeftijd is haar zoon Eddie in 1994
overleden. Ze heeft hier heel veel verdriet van
gehad. In 1995 overleed haar man Eduard op
80-jarige leeftijd en bleef ze alleen achter in het
grote huis waar ze, na dit verlies, nog 14 jaar in
haar vertrouwde omgeving heeft gewoond.
Haar geheugen liet haar echter steeds meer in de
steek, waardoor ze de fijne stek moest verlaten om
naar het Hoge Veld te gaan. Hier had ze al gauw
nieuwe kennissen. Ook op het oude Hoge Veld
kon ze intens genieten van de vele bloemen in de
kamer en op het balkon. Ze voerde daar de vogels,
en diverse soorten streken er neer om iets van hun
gading in het vogelhuisje te zoeken. Dat vond ze
prachtig.
In het nieuwe Hoge Veld kwam Sinie in een groep
met acht medebewoners te wonen. In het begin
kon ze niet goed wennen en wilde graag weer naar
huis. Maar na een aantal jaren voelde ze zich ook
daar thuis. Kinderen en kleinkinderen kijken dan
ook terug op een fijn leven met haar.
Na 13 jaar Hoge Veld is Sinie rustig ingeslapen en
hoopt diegenen die ze liefhad, weer te ontmoeten.
familie Kempers

Op 27 februari 1939 werd op Klein Doornink aan
de Sonderenweg een meisje geboren, genaamd
Hermien. Samen met haar broer Henk en haar
broertje Joop groeide ze op. Ze ging in Aalten naar
de lagere school en vervolgens naar de huishoudschool, waar bleek dat ze een talent had voor naaiwerk. Wat haar ogen zagen, konden haar handen
maken.
Als tiener ging ze naar de vereniging, waar tijdens een uitwisseling met Vorden de liefde in
haar leven kwam. Overigens kwam haar prins op
het witte paard niet uit het kastelendorp, maar
woonde hij op slechts op een kwartiertje stalenros-afstand van haar huis. Ook met haar schoonmoeder klikte het erg goed. Gerhards vader was
in de oorlog overleden. Het was dan ook een erg
mooi gebaar van Hermien dat zij op 31 mei 1961
dezelfde trouwtekst wilde als haar schoonouders.
‘Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe
heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God’
uit Psalm 146.
Op De Kamp kregen Gerhard en Hermien twee jongens en twee meisjes. Naast de zorg voor het gezin
was Hermien op en top boerin. Ze wist van aanpakken en was ijzersterk. Verder nam ze de tijd om
kleding te maken of te verstellen. Wat ze ook erg
graag deed was koken met groente uit de eigen
moestuin en dan het liefst voor speciale gelegenheden. Ook de kleinkinderen werden niet vergeten.
Het tumtumtrommeltje van oma was beroemd.
Samen met Gerhard genoot ze ook van vakanties,
zoals naar het Oostenrijkse Söll, waar heel wat
meters wandelend en klimmend werden afgelegd,
tot ze dat vanwege haar COPD niet meer kon. Toen
ze de diagnose COPD kreeg, zei ze: ‘Dat he’k en ik
hoppe da’w nog lange bi-j mekare blieft’. En die
wens is uitgekomen. Afgelopen mei mochten Gerhard en Hermien hun diamanten huwelijk vieren.
Vijf maand later, op maandag 1 november jl., werd
Hermien opgenomen in het ziekenhuis. Ze hoopte
erdoor te komen, zo vertelde ze dominee Zeldenrijk, maar als dat niet zo mocht zijn, dan zou ze vertrouwen hebben op God, op de God van Jakob, om
met de woorden van psalm 146 te spreken.
We wensen Gerhard, de kinderen en kleinkinderen
en allen die rouwen om Hermien de hulp en de
nabijheid van de Eeuwige toe.
Netty Hengeveld
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De achtergrond
van een naam

Bernardus Christaan
Somsen
~ Bernard ~

Religieus erfgoed:
de Ludgerstraat in Aalten

geboren
19 december 1928
overleden
4 november 2021
Donderdag 4 november ging Bernard ineens
hard achteruit. Tegen Hermien zei hij die middag:
‘Ik geleuf da-k doodgao.’ Die avond om 19.15
uur werd zijn vermoeden bewaarheid.
Bijna drieënnegentig jaar eerder werd Bernard
geboren in Aalten op de boerderij aan de Brakenweg. Toen hij drie jaar oud was, overleed zijn
vader. Zijn moeder hertrouwde en Bernard hielp
hen op de boerderij. Hij ontspande zich na zijn
werk bij Advendo als sopraansaxofonist. De
muziek bleek ook een hobby te zijn van Hermien
Klanderman die klarinet speelde bij muziekvereniging Jubal in Varsseveld. Op hun trouwdag (ruim
66 jaar geleden) op 23 september 1955 speelde
de ene muziekvereniging bij het gemeentehuis en
de andere bij de Westerkerk. Prachtig was dat.
Samen kregen zij zes kinderen, drie meisjes en
drie jongens, voor wie hij een lieve vader was die
het beste met zijn kinderen voorhad. Maar de
(kippen)boerderij vroeg ook veel aandacht. Dat
de opbrengsten zo daalden dat ze zich in 1984
genoodzaakt voelden de boerderij te verkopen,
was een grote klap. Aan de Akkermateweg zocht
Bernard een andere tijdsbesteding. Hij werd
beheerder van de kinderboerderij de Ahof, waar
hij veel plezier in had. Ook werd hij chauffeur op
de buurtbus en thuis begon hij met houtsnijwerk.
De meest prachtige kunstwerken heeft hij met
engelengeduld gecreëerd, zonder dat hij er ooit
les in had gehad.
In 2005 volgde een verhuizing naar de Prinsen
straat en toen de zorgbehoefte groter werd
betrokken Bernard en Hermien een appartement in de Stegemanhof. Zeker na zijn TIA werd
Bernard angstiger. Hij zocht steun bij zijn geloof,
maar vond het ook onbegrijpelijk dat hij zo oud
mocht worden en dat hun dochters Anke en Rita
beide al waren overleden.
Via Beth San kwam Bernard op de Molenberg
terecht. Als Hermien bij hem op bezoek was en
zijn hand vastpakte dan vroeg hij haar wanneer
ze terug zou komen. Zij gaf toen het veelzeggende antwoord: ‘Ik kan niet altied bi-j ow waen,
maor der is der wel Ene dén wel altied bi-j ow is.’
Moge die Ene nu ook bij Hermien, de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen zijn in hun leegte en
gemis.
Netty Hengeveld

In de buurt waar de straatnamen
zijn genoemd naar zendelingen

Er is een God
die hoort

uit zeer vroege eeuwen ligt ook de
Ludgerstraat. Een lange straat vanaf de
Dijkstraat tot aan de wijk Bevrijding.
Waarom is zo’n belangrijke doorgaande
straat Ludgerstraat genoemd?

Er is een God die ons hoort
En weet wat er in ons omgaat
Een God die naast ons staat
En zich houdt aan Zijn woord.

Er is een God die ons hoort
Laten we Hem alle lof toezingen
Hij wil ons met liefde omringen
En is voor ons een toevluchtsoord.

Laten we biddend tot Hem gaan
En ons aan Hem toevertrouwen
Want op Hem kunnen we bouwen
Zijn woord blijft altijd bestaan.

Er is een God die ons hoort
Een God die naar ons wil luisteren
Ook al is het een zacht fluisteren
Hij hoort ons woord voor woord.

Fedde Nicolai

Ludger werd in het Utrechtse geboren, toen een
Fries gebied. In het jaar 794 kreeg hij van Karel de
Grote opdracht om onder Zutphen de IJssel over
te steken en het werk van andere niet geslaagde
missionarissen voort te zetten. Daar lag het land
van de Saksen, een weerbarstig en eigenwijs volk,
dat niets van vreemdelingen moest hebben. Toch
wist Ludger het Evangelie te verkondigen. Dat
deed hij door rekening te houden met de cultuur
van de Saksen. Hij stichtte kleine kerkjes langs de
oude weg van Zutphen naar Münster. Zeer waarschijnlijk ook het eerste kerkje op de plek van de
Oude Helenakerk in Aalten.
Er is nu een speciaal mooi uitgevoerd tijdschrift
verschenen door de Ludgerkring Oost-Gelderland.
In het eenmalige kleurrijke tijdschrift komt het
leven van Ludger aan de orde. Het werk van deze
Fries wordt op diverse manieren beschreven. Ook
de betekenis van die man voor deze tijden, waarin
kerken leeglopen. Herman Finkers laat in het blad
zijn licht over Ludger schijnen, een filosofe heeft
een stuk van de Ludgerweg gelopen, het oude
Saksische geschrift ‘de Heliand’ komt aan de
orde. Ludger gebruikte dit. In Werden aan de Roer
(BRD) wordt deze man één keer per jaar letterlijk
op de schouders genomen. Kortom een prachtig
tijdschrift dat de naam Ludgerstraat achtergrond
geeft en inzicht op ons erfgoed. Het blad is te
koop in de plaatselijke boekhandel. Prijs € 7,00.
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Brochure Symbolisch
Bloemschikken
De brochure ‘Symbolisch Bloem
schikken Advent & Kerst’ is beschikbaar
met voor iedere week een schikking die
aansluit bij de Lucas-lezingen uit het
oecumenisch leesrooster.

Een nieuw licht
‘In deze lezingen uit Lucas staat het licht centraal,’ vertelt Hanneke Maassen, lid van de Ontwerpgroep Symbolisch Schikken, die de bloemschikkingen heeft ontworpen en gemaakt. “De
lezingen beginnen met de aankondiging van de
geboorte van Johannes de Doper. Bij die aankondiging wordt door de engel aangegeven dat
Johannes een bijzonder leven zal hebben, een
wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de
toekomst van dit kind in een ander licht te staan.
In de bloemschiksuggesties hebben we ervoor
gekozen het beeld van de zon te gebruiken. De
zon die iedere morgen opkomt en alles weer in
een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon nog ijl. Alsof er een ochtendmist
hangt. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen!
Bij de zon worden steeds enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij
de lezing van de zondag, bijvoorbeeld een vrucht,
een jakobsschelp met een waxinelichtje of een
gevlochten brood.’

Meditatieve tekst voor
iedere zondag

Symbolische bloemschikking
roept emotie op

In de brochure staan duidelijke foto’s en werk
beschrijvingen waarmee u de schikkingen zelf
kunt maken. ‘Bij iedere zondag staat ook de tekst
uit het leesrooster vermeld,’ licht Maassen toe,
‘met een korte uitleg en enkele kernwoorden die
aangeven wat de schikking verbeeldt. Daarnaast
leggen we per schikking uit welke materialen
gebruikt kunnen worden en welke symbolische
expressie passend is. Ook is voor iedere zondag
een meditatieve tekst toegevoegd, bijvoorbeeld
om te gebruiken in nieuwsbrieven of om te lezen
tijdens de eredienst.’

Maassen benadrukt dat de beschrijvingen in de
brochure suggesties zijn, die ruimte laten voor
eigen invulling. ‘We krijgen regelmatig vragen
welke symbolische betekenis een specifiek detail
in een bloemschiksuggestie heeft. De symboliek
die we verbeelden gaat over de grote lijn in een
verhaal of verhalenreeks. De verbeelding zorgt
voor een zintuiglijke ervaring bij de kijkers en
roept een emotie op zoals mooi of lelijk, verwondering, of het roept vragen op. Niet alle details
in een schikking vragen om een verklaring. We
roepen mensen die de brochure gebruiken op om
vooral hun expressie te gebruiken in het maken
van de schikkingen.’
De brochure Symbolisch Bloemschikken
Advent & Kerst 2021 is gratis aan te vragen
via protestantsekerk.nl/bloemschikken.

Kerstmagazine met adventsslinger
‘Geef licht’ aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Voor Kerst staat het werk voor vluchtelingenkinderen op het collecterooster.
In het (gratis) minimagazine ‘Geef licht’ komen
de verhalen van vluchtelingenkinderen dichtbij.
Bij dat kerstmagazine zit een adventsslinger met
elke dag een nieuw stukje van het verhaal van
een vluchtelingenkind. Deze ‘do it yourself’-verhalenslinger vertelt de aangrijpende verhalen van
vier vluchtelingenkinderen: Ibrahim, Ilana, Asif en
Dunia. Wie zijn zij, wat hebben ze meegemaakt
en wat zijn hun dromen? Door elke dag een nieuw
kaartje aan de verhalenslinger te hangen, leer je
de vier kinderen kennen en kun je op een bijzondere manier thuis, in de klas of in de kerk met hen
meeleven.
In dit KerkVenster vind je de eerste zes kaartjes
van de adventsslinger. Deze zijn genummerd.

Start met de slinger op eerste adventszondag
(28 november). Hang elke dag een kaartje met
een knijper aan een koord.
Alle kaartjes van de adventsslinger staan in het
kerstmagazine van Kerk in Actie.
We verwachten vlak voor advent deze mini
magazines ook in Aalten en Bredevoort te kunnen
delen door gratis afhalen bij het kerkelijk bureau
en na afloop van de diensten meenemen bij de
uitgang van de kerkgebouwen.
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Veelgestelde vragen over
vluchtelingen in Griekenland
Sinds 2015 spreken we in Europa
van een vluchtelingenprobleem. De
beelden van de gammele bootjes en
overvolle kampen staan op ons netvlies
gebrand. Hoe is het zover gekomen…
en vier andere veelgestelde vragen over
vluchtelingen in Griekenland.
1. Hoe is de situatie in Griekenland
op dit moment?
In januari 2021 waren er ongeveer 173.000
asielzoekers en migranten in Griekenland, waaronder 4.050 alleenstaande minderjarigen. Vooral
de 18.500 asielzoekers in vluchtelingencentra
op de Griekse eilanden leven in extreem moeilijke omstandigheden, vaak afgesloten van de
buitenwereld. Onder hen zijn 5.000 kinderen en
300 alleenreizende minderjarigen. Voogdij, juridische hulp en toegang tot formeel onderwijs is

2. Hoe is het zover gekomen?
Door de oorlog in Syrië nam het aantal vluchtelingen in Europa in 2015 enorm toe. In plaats van
een oplossing in Europa te zoeken, maakten een
aantal landen (waaronder Nederland) in 2016
een afspraak met Turkije, die nog steeds grote
gevolgen voor vluchtelingen heeft. Deze ‘Turkijedeal’ moest vooral zorgen dat vluchtelingen niet
meer naar Europa komen. Turkije beloofde haar
grenzen strenger te bewaken in ruil voor geld
en makkelijker toegang voor Turken tot Europa.

Kansarme vluchtelingen die de oversteek naar
Griekenland maakten, zouden teruggestuurd
worden naar Turkije, kansrijke eerlijk verdeeld over
Europese landen. Maar omdat volgens rechters
Turkije inmiddels geen veilig land meer is, kunnen
veel vluchtelingen niet teruggestuurd worden. En
Europese landen komen hun beloften niet na.
Hierdoor zitten veel vluchtelingen jarenlang vast
in Griekenland.

3. Is er een oplossing?
Als Europa meer steun biedt aan de opvang in
Griekenland, kunnen vluchtelingen (en met name
alleenreizende minderjarigen) beter worden
opgevangen. Daarnaast moeten vluchtelingen
sneller worden opgenomen in andere Europese
landen. In landen als Nederland, Duitsland, en
Finland is er voldoende draagvlak onder de bevolking om kinderen en kwetsbare asielzoekers op
te vangen en te helpen bij hun integratie. Kerken
moeten hun stem laten horen tegen dit onrecht
en voor meer menselijkheid.
Veel vluchtelingen riskeren hun leven tijdens een
gevaarlijke reis en verliezen in Europa hun hoop.
Als ze met een humanitair visum asiel kunnen
aanvragen vanuit een vluchtelingenkamp dichtbij
huis, kunnen ze een vliegticket kopen wat veel
onnodig leed bespaart.

4. Wat doet Kerk in Actie?
Kerk in Actie werkt op Lesbos samen met de organisatie Borderline en op het vasteland met twee
organisaties van de Grieks-Orthodoxe Kerk.
Samen geloven we dat vluchtelingen recht
hebben op een beter leven. We helpen met
voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op
een betere plek te krijgen. Ook investeren we in
de landen van herkomst in een beter leven voor
kinderen.
Bron: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl
niet goed geregeld. Zo’n 1.000 kinderen leven in
slechte behuizing of op straat.
In 2015 kwamen er 860.000 vluchtelingen in
Griekenland aan, vooral uit Syrië. In 2020 waren
dat er slechts 15.700. De meeste vluchtelingen
komen nu uit Afghanistan, Somalië en Congo,
waar het erg onveilig is. Waar de meesten eerst
over zee kwamen, komt de meerderheid nu over
land. Vluchtelingen via zee worden namelijk regelmatig teruggeduwd (pushbacks). Mensen die
veiligheid zoeken in Europa worden gecriminaliseerd en soms met geweld buiten Europa gezet.
Dit afschrikbeleid doet de aantallen afnemen.
Een vrouw die zichzelf uit wanhoop in brand
steekt, wordt vervolgd voor brandstichting. Een
vader die zijn zoon via zee laat vluchten, krijgt
gevangenisstraf.
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Stichting
Restauratiefonds

Ook dit jaar geen
adventsmarkt
Beste mensen, met pijn in ons hart
heeft het dagelijks bestuur van het
Restauratiefonds moeten besluiten de
adventsmarkt én kunstexpositie dit
jaar wederom te annuleren. Dit i.v.m.
de huidige coronasituatie, wij willen de
bezoekers én vrijwilligers niet (extra)
blootstellen aan de coronarisico’s.

In het laatste KerkVenster stond een
aankondiging van een uitvoering van de
Messiah, op 25 november. Deze gaat helaas
niet door vanwege alle coronamaatregelen.

Uitvoeringen
The Messiah uitgesteld
Het is helaas niet haalbaar om met de huidige
coronabeperkingen een reeks concerten van dit
kaliber te verzorgen. De concerten stonden op
het programma op donderdag 25 november
in de Oude Helenakerk in Aalten, op vrijdag 26
november in De Kandelaar in Amersfoort en op
zaterdag 27 november in de Grote Kerk in Weesp.
De bedoeling is om deze concerten te houden als
de coronamaatregelen het weer toelaten.
Harry van Wijk, tel. 06 25126243

Een enorme teleurstelling voor ons én de vrijwilligers die (soms al heel veel voorbereidingen
hebben getroffen en) zich verheugd hebben op
het evenement.
Er is geen inzameling van kerstgroen/bakjes dit
jaar.
Gebruikte boeken (geen encyclopedieën) in goede
staat kunt u inleveren op Lage Veld 30. Wij hopen
volgend jaar (mogelijk met een voorjaarsmarkt?)
en /of adventsmarkt weer present te zijn en op
onze trouwe vrijwilligers te mogen rekenen.

Paul Valk dirigent

25 november, 19.00 uur
Oude Helenakerk Aalten

Wij volgen de
richtlijnen van
het RIVM
i.v.m. corona

toegang

€ 20,00

Naar U gaat mijn
verlangen, Heer

Houd onze website restauratiefondsaalten.nl
en Facebook in de gaten of informeer via
srfharm@hotmail.com voor het laatste nieuws.
Wilt u ons steunen via een donatie, gift
of legaat? NL84RABO 0 380 21 28 38
t.n.v. Stichting Restauratiefonds.
bestuur St. Restauratiefonds Oude Helenakerk

Hierbij een uitnodiging voor onze najaarsconcerten op 27 november in de Koepelkerk te
Arnhem en op 28 november in de Catharinakerk
te Doetinchem. Op het programma staan werken
van Johannes Brahms en Peter Cornelius. Van
Brahms zingen we o.a. ‘Nänie’ en ‘Schicksalslied’
met pianobegeleiding van Martje van Damme.
Verder zingen we van Brahms a capella-liederen

Koor Octagon plus
Forsterkwartet plus
Bobbie Blommesteijn sopraan
Elsbeth Gerritsen alt
Milan Faas tenor
Jouke Wijmenga bas
Harry van Wijk orgel

www.orgelsinaalten.nl
facebook Muziek in de Oude Helena
facebook Buiten Gewoon Muziek

Het geplande optreden van het Enschedees
Byzantijns Kozakken Koor op zondagmiddag 19
december ’s middags om 15.00 uur is ook nog
onzeker onder de huidige omstandigheden.
Hopelijk kan dit met qr-controle / mondkapjes /
75% bezetting doorgaan.
U kunt hiervoor wel kaarten reserveren via:
Siny Veneberg, tel. 0543- 471203 of Ina v.d. Put,
tel. 0543- 476171.
Kaarten in voorverkoop: € 12,50,
aan de kassa € 15,00.

Najaarsconcert
28 november
in Doetinchem

HÄNDEL’S

die gaan over thema’s als afscheid, einde van de
jeugd, dood en herfst. Bijzonder is het a capella
Requiem van Cornelius met aangrijpende harmonieën en een bijzondere tekst, getiteld ‘Seele, vergiss sie nicht’.
Na de coronastilte hopen we jullie weer te
dompelen in een romantisch, melancholiek en
weldadig muzikaal bad! Kaarten kunnen jullie
bestellen via oostnederlandskamerkoor.nl of via
mij. Aan de kassa kosten ze € 25,00 en in de voorverkoop (via site of via mij) € 22,50. Kinderen en
studenten betalen € 15,00. Voor meer informatie
verwijzen we naar de flyer hierboven of naar onze
site. We hopen jullie te mogen begroeten tijdens
één van onze concerten.

Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de
Keyzer stil bij psalmen in het algemeen en Psalm
25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker
aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de
Bijbel. In deze gebeden hebben mensen alles wat
er in hun leven toe doet, neergelegd voor God;
niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen.
Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting
wijzen op onze levensweg. Voor wie zoekt naar
zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood,
voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor
hen kunnen de psalmen lucht geven, een steun
zijn in de rug, uitzicht bieden.
Aan de hand van psalm 25, een psalm die in de
adventstijd een centrale liturgische plaats heeft
gekregen, proberen we de betekenis op het spoor
te komen die de psalm voor ons kan hebben.
Op dinsdag 7 december heet de commissie
Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 19.15 uur met
een kop koffie / thee graag welkom in de in de
Onze-Lieve-Vrouwe-Tenhemelopneming-kerk te
Beltrum. De avond begint om 19.30 uur.
U hoeft zich niet aan te melden.

23
COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In de
vakantieperiodes verschijnen
edities van drie weken.
KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk
leven binnen de aangesloten
gemeenten, maar heeft
ook aandacht voor wat zich
buiten het eigen kerkelijk erf
afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.

Hallo Allemaal,
Zondag is de laats
te zondag van het
kerkelijk jaar.
Wij gedenken dan all
e mensen die
afgelopen jaar zijn
overleden.
Hier staan we vand
aag bij stil.
Het is goed om hie
r af en toe bij stil te
staan
Ook op moeilijke mo
menten is God er en
helpt hij ons.
Gods zegen.
Henrike Jentink

Jongerenhuis
Aalten
voor alle jongeren
uit Aalten

Er zijn o.a. activiteiten met
#durfte door jeugdwerk van PGA

Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Christiaan Eppink
Gerrit ter Maat
Leo Postma

Meer informatie:
https://www.jeugdwerk
protestantsegemeenteaalten.nl/

Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink

Jongerenwerk Figulus:
Elles Klompenhouwer
en Michiel Stronks
Jongerenwerk PKN:
Heidi Ebbers

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

Jij/ jullie zijn
altijd welkom op:
Elke woensdag
van 13 tot 17 uur
Elke donderdag
van 13 tot 21 uur
en dinsdagavond is er
Meidenwerk (girls only)

Ludgerstraat

66

young.figuluswelzijn
socialwork_michiel

Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl

Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
Uitgever
KerkVenster wordt uitgegeven vormgevingscommissie.
door de Stichting KerkVenster. Hoofd van deze commissie is
Tiny Oosterink, tel. 0543Adres: Kerkstraat 2,
476350. KerkVenster wordt in
7121 DN Aalten,
eigen beheer opgemaakt
tel. 0543-472835,
door Arjan Ligtenbarg.
b.g.g. 06-50936465
Druk
Redactie
Senefelder Misset,
Hoofdredacteur:
Doetinchem.
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Oplage 3250 ex.
Ada Haasnoot, Gerda
ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greydanus

Jij bent altijd welkom,
natuurlijk ook met vrienden
en/of vriendinnen

jongerenhuisaalten@gmail.com

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.

per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.

Inleveren kopij
Het eerstvolgende KerkVenster
verschijnt op vrijdag
3 december 2021.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties
en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aan
leveren. Uiterste inleverdatum
kopij per e-mail is woensdag
24 november 2021 voor
22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2021 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2021.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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tel. 06-48
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De christelijke kalender:

De laatste zondag
van het kerkelijk jaar
en eerste advent
Een jaar (en een kalender) begint op 1 januari en
eindigt op 31 december. Maar in de kerk gaat dat
anders. Daar bepalen de belangrijke feesten hoe
het jaar wordt ingedeeld. Kerst wordt gevierd op
25 december. Het kerkelijk jaar begint op de vierde
zondag daarvoor, de eerste zondag van advent. Dit
jaar is dat 28 november. Dat betekent dus dat het
zondag 21 november de laatste zondag van het
kerkelijk jaar is. Op deze zondag herdenken we in de
kerk de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens een speciale kerkdienst, een gedachtenisviering, steken we voor elk van hen een kaarsje
aan en noemen we hun namen.

Nieuws van #Durfte
en de basiscatechese
De groepen voor #Durfte en de basiscatechese
zijn gemaakt en er worden volop plannen gemaakt!
Iedereen die zich aangemeld heeft, heeft intussen
via de mail of app een uitnodiging ontvangen. Heb jij
je aangemeld maar heb je geen mail of app gehad?
Dan is er misschien iets fout gegaan en willen
we je vragen om even contact op te nemen met
Heidi. Haar mailadres en/of telefoonnummer vind
je bovenaan deze Andersumme. Ook wanneer je je
nog niet aangemeld hebt, maar toch graag mee zou
willen doen, kun je nog contact opnemen met Heidi.
We wensen jullie een heel fijne #Durfte en basis
catechese toe!

Advent
Op de zondag ná de laatste zondag van het kerkelijk jaar begint dus het nieuwe kerkelijk jaar. Deze
zondag is de eerste advent. Advent is een periode
van vier weken waarin we ons voorbereiden op en
klaar maken voor Kerst. Kind op Zondag heeft een
gezinsboekje gemaakt waarmee je op een inspirerende en vrolijke manier invulling kunt geven aan
de adventstijd. Met het plakboek van Lucas kijk je
mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat
heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie?
Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er
dan in staan? Dit ontdek je door middel van (Bijbel)
verhalen, gebeden en activiteiten zoals een proefje,
een spel of een buitenactiviteit.

Wil jij ook graag zo’n boekje?
Stuur dan een mailtje met je naam
en adres naar jeugdwerkaalten@kerk
venster.nl en je ontvangt het plakboek
van Lucas gratis is je brievenbus!

Ludgerstraat 66/
Jongerenhuis Aalten

KerstChallenge Geef licht!
De KerstChallenge 2021 gaat over de ‘achterkant’ van het verhaal. Net als je denkt: wat een
mooi geboortefeest … dan begint de ellende. De
boze koning Herodes gaat op jacht naar zijn pasgeboren concurrent. Hij wil alle kinderen in Bethlehem
tot twee jaar doden. De wijzen gaan via een andere
weg terug en ook Jozef krijgt een waarschuwing
om te vluchten. De pasgeboren Jezus wordt een
vluchteling.
In de KerstChallenge spelen we de vlucht van Jezus
naar Egypte na. Dit Bijbelverhaal is gekoppeld
aan vier verhalen van vluchtelingkinderen die ook
moesten vluchten voor oorlog en geweld. Wij gaan
ons licht brengen in het duister!
Door middel van een sponsor-tentenkamp proberen
we ons in te leven in de schrijnende situatie van deze
vluchteling-kinderen en zamelen we geld
in voor Kerk in Actie.

Durf jij het aan om mee te doen!?
Voor wie? Tieners van 12-16 jaar
Wanneer? 	In de nacht van 18
op 19 december
Waar? 	Op het veld naast de
Zuiderkerk (achter
Ludgerstraat 66)

	

Meer informatie
of aanmelden?
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Waarschijnlijk hebben jullie het kleurrijke bord in de
tuin van Ludgerstraat 66 al gespot. Ludgerstraat
66 is nu (ook) officieel Jongerenhuis Aalten. Tijdens
de startzondag kon iedereen al een kijkje komen
nemen. Daarna hebben we een gezellig burenmiddag
gehad. En 30 september is het Jongerenhuis
Aalten officieel geopend door de kinderraad. Vanuit
Jongerenhuis Aalten zullen er allerlei activiteiten
georganiseerd worden door de kerk, waaronder
#Durfte, de basiscatechese en de Diepgang.

Maar ook door Figulus:
Jongeren-inloop 	elke woensdagmiddag
van 13.00-17.00 uur
	elke donderdag
van 13.00-21.00 uur.
Meidenwerk (girls only)
	elke dinsdagavond
van 19.00-20.30 uur.
Ben je nieuwsgierig of lijkt het je leuk om een keertje
mee te doen met het meidenwerk? Loop dan gerust
binnen, je bent van harte welkom! (of stuur een
mailtje naar jongerenhuisaalten@gmail.com).

