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Domweg doorgaan met samen zingen
Tekst en foto’s: Liesbeth Greydanus

In de afgelopen tien jaar hebben er in kerkelijk Nederland flinke veranderingen plaatsgevonden.
Wij zijn benieuwd hoe het ervoor staat met het kerkelijk leven in onze eigen regio. We zijn
nieuwsgierig te horen hoe onze buurgemeenten de gevolgen van secularisatie het hoofd bieden.
Welke initiatieven nemen zij om het tij te keren of gaan ze gewoon op de oude manier door?
Welke problemen komen ze tegen of voorzien ze op korte termijn? In het kader hiervan gaat KerkVenster
in gesprek met vertegenwoordigers van onze buurgemeenten, een soort van openlijk gluren bij de buren.
Ds. Jan Struijk doet de aftrap. Hij is predikant in Winterswijk. Het gesprek vindt plaats bij hem thuis in Eibergen.

Zijn werk begon zes jaar geleden met de vervanging van het pastoraat in een van de wijken,
vervolgens werd Jan Struijk voorzitter van de kerkenraad en sinds oktober 2020 is hij regulier predikant in Winterswijk. Op dit moment werkt hij
50% in Winterswijk en 50% in Eibergen-Rekken.

Kun je iets vertellen over de situatie
van nu, vergeleken met zo’n
tien, vijftien jaar geleden?
‘Ik kan wel vergelijken met zo’n vijfentwintig jaar
geleden. Toen telde de kerk 10.000 leden tegenover 3800 nu. Toen waren er zo’n 5 à 6 predikanten in de hervormde kerk en 2 in de gereformeerde kerk. Nu is er 3,25 fte voor predikanten,
pastores en kerkelijk werker voor ouderen. zes jaar
geleden telde de grote kerkenraad 55-60 mensen,
nu ongeveer 25. Er was ook nog een kleine kerkenraad. Nu is er één kerkenraad. Het aantal leden
is beduidend kleiner, de lijnen zijn korter, wat
een voordeel is. De verwachting is dat er in september 2022 veel mensen op de nominatie staan
om te stoppen. We zoeken al tijden naar een
voorzitter voor het college van kerkrentmeesters.
We voorzien dat het ook moeilijk zal zijn straks
een scriba te vinden. We verkleinen telkens de
kerken
raad maar het moet wel goed werkbaar
zijn. We moeten wel bestuurskracht overhouden.’

Wat is jullie beleid? Zijn jullie gericht
op vernieuwing of proberen jullie
te behouden wat jullie hebben?
‘Van beide wat. We hebben een pioniersplek voor
drie jaar. De Klimop, een oud schoolgebouw dat
we anti-kraak huren is de pioniersplek voor jeugd
en jongvolwassenen. Er worden inloopmomenten
georganiseerd voor ouders en kinderen tot
50 jaar. Er is een project moestuin. De Kliederkerk zal ook in de Klimop gehouden worden. Er
zijn avonden voor 12-13-jarigen. De kindernevendienst bestaat nog een beetje rond de feestdagen
zoals Kerst en Pasen.
Er is een werkgroep Protestantse Gemeente
Winterswijk die in gesprek is met groepen in de
gemeente over beleid voor de toekomst. Men
heeft besloten om de vacature voor een predikant voorlopig nog even niet in te vullen. We
willen niet perse houden wat er is maar ook voor
de samenleving in Winterswijk van betekenis zijn,
een herberg zijn voor wie ook in Winterswijk. De
realiteit is dat je voor alle activiteiten vrijwilligers
nodig hebt. Op dit moment is de leeftijdsopbouw

zodanig dat er veel 80+’ers vrijwilligerswerk
doen. Over vijf jaar zal er 1/4 minder vrijwilligers
zijn. Wat voor gevolg gaat dat krijgen als we iets
nieuws proberen? Kun je zelfs de kerkenraad nog
wel gevuld krijgen? We werken met wijkmede
werkers die in de afgelopen jaren het aantal
bezoekadressen groter hebben zien worden
omdat er minder wijkmedewerkers zijn. Hoe lang
houden zij het nog vol? Het pastoraat is voor
namelijk ouderenpastoraat geworden. 
Jongeren
zitten er niet op te wachten dat er iemand van
de kerk langskomt. Overigens zoeken ook zij zin,
samenhang en spiritualiteit. Ik vind ook dat we
mensen moeten bezoeken die het wel op prijs
stellen. Jongeren moet je via pioniersactiviteiten
uitnodigen.’

Doet de kerk in Winterswijk
ook iets aan duurzaamheid?
‘Ik ben zelf een leeskring Winterswijk-Eibergen
begonnen over duurzaamheid. Vroeger sprak
men in de theologie vooral over zielenheil van
de mens, verlossing door het bloed van Christus.
Tegenwoordig wordt de mens theologisch gezien

‘Eens per maand verschijnt het kerkblad uitgegeven door De Zalige Zalm. Vanwege de privacywetgeving geven we iedere zondag elke
kerkganger persoonlijk de zondagsbrief. Daarnaast zijn er zo’n 200 kerkleden die de brief
digitaal ontvangen. Zij hebben zich daarvoor
opgegeven. Dan hebben we onze site die door
een betaalde webmaster is gemaakt. En onontkoombaar in deze tijd, ook de sociale media. Het
kerkblad wordt gevuld door de predikanten, de
kerkelijk werker, de pionier, de cantor, een aantal
gemeente
leden dat hoofd
artikelen schrijft, de
scriba van de kerkenraad, het Joods Leerhuis en
diverse commissies.’

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Museum Villa Mondriaan, Winterswijk

Hoe is de communicatie geregeld
binnen de gemeente?
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Overdenking

d’Olde roop

als onderdeel van een groter geheel. Christus is gekomen
om de hele schepping te redden. We lezen het boek
Groene theologie van Trees van Montfoort, delen ervan.
Ik heb een lezing van haar bijgewoond. Ze is zeer inspirerend. Wij hebben haar uitgenodigd voor een lezing op
5 maart 2022 in Eibergen.
De pioniersplek heeft ook op duurzaamheid ingezet met
het project moestuin. Verder hebben we zonnepanelen op
de Zonnebrinkkerk. Het zijn nog kleine, maar belangrijke
gebaren.’

Wat voor soort vieringen hebben
jullie en wat is de frequentie?
‘Er is in principe een dienst per zondag: of in de Zonne
brinkkerk of in de Jacobskerk. Dat is een traditionele dienst.
Daarnaast hebben we 6-8 keer per jaar Young@Heartdiensten voor 50’ers, ook gericht op kinderen van de
basisschool en hun ouders. Deze lopen nog steeds goed.
We hebben hoogtijvieringen rond de kerkelijke feestdagen
en af en toe is er een avonddienst, Musica Jacobi in de
Jacobskerk. Er is ook een KOM-dienst met een band en
er is een groep in D’n Angang, de ontmoetingskerk, tien
jaar geleden begonnen door een groep binnen de PGW
die graag Opwekkingsliederen zingt. Ik zeg altijd: Als je
pluriform wil zijn, moet je ook pluriform zijn. Het is makke
lijk gezegd maar je moet het ook waarmaken. Dan is er
vier keer per jaar De Kliederkerk en een keer per jaar.
De nacht van het licht met allerlei activiteiten gedurende
de nacht, gevolgd door een vroegmis met Avondmaal om
de Opstanding te vieren en uiteindelijk de ochtenddienst
om 10.00 uur.’

Hoe houd je hoop in deze tijd?
‘Je moet je eigen spiritualiteit koesteren. Ik laat me niet
gek maken door getallen. De afgelopen jaren keer ik meer
in mezelf. Bijbelverhalen zeggen me steeds meer. Ik lees
veel. Het is ook belangrijk om over spiritualiteit te praten
met anderen. Er moet altijd een plek voor gebed blijven.
In coronatijd heb ik nog meer gemerkt hoe belangrijk het
is om de kerkdienst te bewaren. Ook mensen die niet in
de kerk komen, zeggen dat. Ik geloof dat we in de toekomst in kleinere groepen bijeenkomen. Ik zie veel spiritualiteit in de kerk als klooster: een plek waar mensen bij
elkaar komen die de lofzang gaande houden. Ik sprak er
met een abt over, die zei dat hoe klein de groep ook is,
ze toch blijven zingen. Ja, misschien moeten we dat doen,
domweg doorgaan met samen zingen, zoals monniken en
nonnen in kloosters.
Ja, hoe houd je hoop? Zorg dat je de kern gezond houdt:
het geloof. Doorgaan met je corebusiness en inspiratie
halen uit het samen zingen. Er zal verbinding zijn, in kleinere groepen. Er zullen incidentele activiteiten plaatsvinden en vaste, kleine activiteiten.’

Heeft u dit jaar het geluid van de midwinterhoorn al gehoord?
‘d’Olde roop’, die ‘oude roep’?
Volgens de website van de heemkunde kring Bergh komt dit oeroude
gebruik voort uit de Germaanse tijd toen men met het klagende geluid van
de hoorn boze geesten (als bijvoorbeeld duisternis) trachtte te verjagen.
Met de kerstening zou het gebruik gebleven zijn, maar werd het betracht
als een vreugderoep (d’olde roop) als aankondiging van de geboorte van
het kerstkind.
Met de lezing op tweede advent (Lucas 3:1-6) komt een andere ‘olde roop’
tot ons. De oproep die Johannes de Doper doet is een oproep tot inkeer
en omkeer. Uit deze oproep klinkt de hoop en verwachting op een nieuw
begin. Een verlangen naar een leven van vrede en gerechtigheid in verbondenheid met de Eeuwige en het uitzien naar Hem die komt en mensen
doopt met de heilige Geest (volgens Lucas 3: 1-16).
Gedurende de adventstijd, die dagen van het jaar met het minste daglicht, de ‘donkere dagen voor kerst’ brengen wij de meeste tijd binnenshuis door. Dit nieuwe begin van het kerkelijk jaar, waarin wij uitzien naar
het kerstfeest, nodigt ons niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk uit ‘naar
binnen te keren’. Om gehoor te geven aan de ‘oude roep’ van Johannes de
Doper om tot inkeer en misschien tot omkeer te komen. Om in verbondenheid met de Eeuwige te blijven. Om ons leven te leven, geïnspireerd door
Hem wiens geboorte we met Kerst vieren. Hij die zichzelf het Licht voor de
wereld noemt en zegt dat ieder die Hem volgt, licht heeft dat leven geeft
(Johannes 8: 12).
Ook in onze tijd klinkt het verlangen naar een menselijke maat, naar stabi
liteit, gerechtigheid, naar vrede. Ook wij ervaren om veel verschillende
redenen (existentiële) angst, onzekerheid en chaos.
Maar anders dan Johannes de Doper in zijn tijd weten wij dat met Jezus
diegene gekomen is die Johannes verwachtte. Weten wij dat wij, als zijn
volgelingen, licht hebben dat leven geeft. Dat mag ons kracht, levensmoed
en doorzettingsvermogen geven. Wij mogen mét Hem het verlangen naar
Gods licht, liefde, gerechtigheid en vrede in onze wereld brandend houden,
voorleven en aan elkaar doorgeven. Het is dit Licht dat alle duisternis overwint … steeds opnieuw.
Moge het zó zijn.

Het Licht is uitgezaaid
Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die
ons wijst waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.
Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.
Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons ademhalen.
Sytze de Vries
U allen een bezinnelijke adventstijd gewenst,
Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 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: 054345 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
BREDEVOORT

Collectes en giften

ds. Ada Endeveld

Oktober 2021

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

Giften
Via wijkmedewerkers / predikant
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 91,34

Collectes in de dienst
Collectes online diensten juli, augustus
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 27,50
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 7,50

Zieken
Dhr. Gerrit Essink verblijft nu in Pronsweide, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk, Groeps
woning 4, kamer 4. Hij is blij met het vele bezoek
dat hij krijgt en hij stelt ook kaarten erg op prijs.
Hij ondergaat nog onderzoeken in het ziekenhuis.
We wensen hem daarbij veel sterkte!
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,
zo mogelijk beterschap!
We denken ook aan de mantelzorgers en wensen
hen energie toe om het vol te houden. We willen
allen lichtpuntjes toewensen in deze donkere
dagen voor kerst: het vieren van feestdagen,
bezoeken van vrienden of familie, fijne post of
andere dingen die het hart verlichten en je vrolijk
maken.

Bij de diensten Bredevoort

Kerstfeest voor ouderen
in Bredevoort
De pastorale raad was van plan het kerstfeest
voor de ouderen gezamenlijk met de buurtschappen te vieren op vrijdag 17 december in
de St. Joriskerk. De viering kan in deze vorm niet
doorgaan.
De pastorale raad is nog bezig met een andere
vorm voor de kerstviering.
de wijkmedewerkers en de pastorale raad

Overleden
Op 4 november is na een kort maar hevig ziekbed
overleden Hennie Jansen-van der Stoep op
67-jarige leeftijd. We wensen haar man en kinderen en allen die haar zullen missen veel sterkte
toe.
ds. Ada Endeveld

Ook dit jaar geen kerstmarkt in Bredevoort
De activiteitencommissie op non-actief
De activiteitencommissie bestond tot voor kort
uit zes mensen, maar omdat een aantal leden om
privéredenen wil stoppen, hebben we besloten
onszelf op non-actief te zetten. Met nog drie
leden in de commissie is het bijna onmogelijk
om door te gaan met het organiseren van onder
andere de kerstmarkt en activiteiten tijdens
Bredevoort Schittert.
Maar als er mensen zijn die het stokje willen overnemen, dan horen wij dat graag. Er is nog een
mooi bedrag in de pot, waarmee een vernieuwde
commissie op gang geholpen kan worden. Als zich
geen nieuwe gegadigden melden, blijven wij de
financiën beheren. Onze opbrengsten zijn in principe vooral bestemd voor ’t Koppelhuis of voor bijzonder kerkelijke activiteiten.
Eenieder die een goede bestemming weet voor
dit geld of die graag iets wil organiseren voor de

kerkelijke gemeente of voor Bredevoort mag
bij ons aankloppen. Als het doel conform onze
intenties is, willen wij graag bijdragen en zo
onze opbrengsten een goede bestemming
geven.
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, die
ons de afgelopen jaren hebben geholpen bij
het organiseren van de verschillende activiteiten bedanken voor hun inzet en bijdrage.
En natuurlijk laten de berichten over het
oplopend aantal corona-besmettingen ook dit
jaar geen mogelijkheden open voor het organiseren van een kerstmarkt in Bredevoort.
Voor nu wensen wij iedereen betere tijden en
een goede gezondheid.
Activiteitencommissie Protestantse
Gemeente Bredevoort

Ik-Mis-Je-wandeling troostvol en bemoedigend
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Tekst: Bas Brezet – Foto’s: Ap te Winkel

Wat bijzonder afgelopen zondag om tijdens de derde Ik-Mis-Je-wandeling elkaar
vanuit de hele gemeenschap te ontmoeten – samen te delen wat gemis is –
en samen te ervaren wat troost betekent.
Bij de molen Prins van Oranje werden we ontvangen door Hans de Vries die ons met zijn diep
bronzen stemgeluid met enkele liederen ontving.
We mochten ervaren dat onze dierbaren ‘een
steen verlegd’ hebben. Daarna vertrok de stoet
wandelaars naar de muziekkoepel voor het Ambthuis waar het r.k. koor voor ons zong. ‘Als alles
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’ was
hun afsluiter. Daar sloten we bij aan om bij het
‘melaatsenluikje’ bij de St. Joriskerk stil te staan
bij het gemis in de tijd van de coronapandemie.
Ook het niet kunnen hebben van contact, geen
bezoek, geen troost kunnen bieden aan zieken en
eenzamen, niet even een knuffel – ook dat was
een ‘Ik-Mis-Je-ervaring.
Toch stonden we ook stil bij de lichtpuntjes die er
waren in de coronatijd. Creatieve oplossingen –

buiten zingen bij het Ambthuis en de berenjacht
van de kinderen. We staken een lichtje aan bij
het melaatsenluikje voor het gemis, maar ook uit
dankbaarheid voor de lichtjes in de duisternis.
Daarna vervolgden we onze wandeltocht naar de
Lourdesgrot. Floris Prins uit groep 6 van ’t Bastion
bracht ons in vervoering met een prachtig gedicht,
dat beschreef dat degenen die we missen nog
heel dicht bij ons zijn. Vervolgens staken we een
kaars aan voor hen die we missen, maar die we
niet op de Kloosterhof konden gedenken. Bas
Brezet las het gedicht ‘Heimwee met een Glim-

lach’ voor: ook als iemand er niet meer is kun je
toch samen verder.
Vervolgens gingen we naar de Kloosterhof waar
tien jongeren van het Koperblazersensemble
Barlo-Bredevoort ons verwelkomden met hun
warme klanken. Op de begraafplaats was voor
iedereen ruimte en tijd om even bij de plek te zijn
waar hun geliefden rusten.
Een mooie troostvolle en bemoedigende wandeling die we gezamenlijk afsloten bij ’t Koppelhuis.
Heel bijzonder weer om te ervaren hoe het is om
er met elkaar en voor elkaar te zijn.

De Ik-Mis-Je-wandeling kwam tot stand door medewerking van
Katholiek Kontakt Bredevoort, de Protestantse Gemeente Bredevoort, Basisschool ’t Bastion,
Katholiek Kerkkoor, Blazersensemble Barlo-Bredevoort, Bredevoorts Belang,
Kloosters Belang, Haarts Belang, Molen Prins van Oranje, het Ambthuis,
‘t Koppelhuis en GUV-Uitvaartverzorging.

Heimwee met een glimlach
Wanneer ik nog éénmaal bij je kon zijn
Dan… dan zou ik stil blijven zitten en je vertellen
Wat mijn hart je nog zó graag zeggen wil …
Het zijn geen grote woorden, geen zinnen zonder einde
Ik zou alleen maar heel even graag nog één keer bij je zijn.
Dan nam ik jouw beide handen liefdevol in die van mij
Ik keek dan in jouw ogen, terwijl ik nog één keer zei
Hoeveel ik van je hou, hoeveel ik je vandaag nog mis
Hoe leeg het leven van alledag soms nog voor me is.
Maar ik zou ook naar je stralen … met een glimlach van dankbaarheid
Voor de liefde die we deelden, die ons bindt en nooit verdwijnt
Als ik denk aan jou en dat je bent gegaan, het leven leef ik iedere dag
En denk aan jou, met heimwee in een glimlach.
Henk Ossentjuk

6

Begroting 2022 met toelichting van de
Protestantse Gemeente Bredevoort

In de kerkenraadsvergadering van
23 november zijn de begrotingen
2022 voor kerk en diaconie behandeld.
Met een korte toelichting geven we u
inzage in de te verwachten inkomsten
en uitgaven voor het komende jaar.
Begroting van de kerk
Een begroting opstellen in deze onzekere tijden is
niet eenvoudig. Welke activiteiten kunnen doorgang vinden? Zijn er nog aanpassingen nood
zakelijk die mogelijk wat extra kosten met zich
mee brengen? We hebben getracht om er zo
goed mogelijk een inschatting van te doen.
Al enkele jaren hebben we te maken met een
niet sluitende begroting. Dalende inkomsten
tegenover stijgende kosten maken het verschil
alleen maar groter. Hoe kun je dat beheersbaar
houden? Het college van kerkrentmeesters is er
voortdurend met elkaar over in gesprek en als u
er ideeën over heeft, geef ze vooral aan ons door.
Het telkens terugkerende tekort dwingt ons tot
ingrijpende besluiten. Een ervan is het besluit om
de ‘eigen uren’ van de predikant terug te brengen
tot 70% van een volledige betrekking. Het resultaat ervan is in deze begroting verwerkt.

Bij de inkomsten
Aan de opbrengstenkant zien we een kleine terugloop van de inkomsten. De opbrengsten uit verhuur van onze gebouwen zullen ongeveer gelijk
blijven. Banksaldo’s leveren geen rente meer op
maar kosten geld, we hebben dan ook te maken
met een negatieve bankrente op onze spaar
tegoeden. Voor de bijdragen levend geld (giften
en Kerkbalans) zijn ook iets minder opbrengsten
begroot. Door het krimpen van onze gemeente
is hierin al jaren een dalende lijn zichtbaar. De
overige bijdragen waaronder die van de diaconie
zullen ongeveer gelijk blijven.

Bij de lasten
Voor ons kerkgebouw en ’t Koppelhuis gaan we
voor het komende jaar uit van ongeveer gelijk
blijvende kosten voor onderhoud, Voor zover
we overzien is geen groot onderhoud aan onze
gebouwen noodzakelijk. De energielasten zullen
door stijgende prijzen toenemen.
In de kosten voor het pastoraat is de werktijdfactor van 0,7 verwerkt. Er zullen dus wat meer
gastpredikanten voorgaan. Bijkomende kosten
voor het pastoraat zullen gelijk blijven.
De verplichtingen en bijdragen aan andere
organen zijnde de solidariteitskas en het kerkelijk quotum blijven gelijk. Voor het beheer en de
administratie zullen de kosten naar verwachting
licht oplopen door de cao-afspraken.

Hoe verder?
Inkomsten en uitgaven zijn dus op dit moment
niet in balans. Het zal een hele klus worden om
daar meer evenwicht in te krijgen maar er zijn
zeker nog mogelijkheden voor. We gaan proberen
om meer rendement te halen uit ons vermogen.
We hebben prachtige gebouwen in eigendom,
die voor veel verschillende activiteiten gehuurd of

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

Nieuwe beheerder
Koppelhuis
In verband met de aanstaande pensionering van Wilma Kleinhesselink, de huidige
beheerder van het Koppelhuis, waren wij op
zoek naar een vervanger. We zijn blij dat het
gelukt is om deze parttimebaan in te vullen.
Vanaf 1 januari zal Marjon Radstaak, wonende in Aalten het werk van Wilma gaan overnemen. Misschien dat u haar binnenkort al ontmoet als ze meedraait om de kneepjes van het
vak te leren. De maand december zal namelijk
gebruikt worden als inwerkperiode.
Op 2 januari nemen we in de ochtenddienst
afscheid van Wilma.
Wim ter Maat, tel. 06-53778560

Begroting 2022 met toelichting van de
Diaconie Bredevoort
Voor het komende jaar 2022 is
geprobeerd om een goede inschatting
te maken van de inkomsten en de
uitgaven. Op dinsdag 23 november
heeft de kerkenraad de begroting voor
het jaar 2022 goedgekeurd.
Sommige posten zijn lastig in te schatten. We
hebben ook nu weer te maken met oplopende
covidbesmettingen, wat het kerkbezoek en andere
activiteiten niet ten goede komt. De gezamenlijke
maaltijden, het koffiedrinken e.d. zijn onzeker.
Dat is een gemis voor onze kerk
gemeenschap
en zeker voor ouderen en kwetsbare mensen die
veelal aan huis gebonden zijn.
Als diaconie hebben we het voornemen een deel
van de inkomsten, voor zover mogelijk, duurzaam
te bestemmen. Een eerste aanzet is het voedselbos en de pluktuin in de driehoek bij de Koppele. We hopen dit verder te kunnen uitbreiden.
Ook onderzoeken we de mogelijkheid om zonne-

panelen te plaatsen. Over verdere mogelijkheden
wordt nagedacht.
Plaatselijk en wereldwijd blijven we alert op
schrijnende armoe, noodsituaties. Naast enkele
nieuwe initiatieven die we het afgelopen jaar
hebben gesteund, zijn goede en duurzame ideeën
van harte welkom. Afwegende zijn we tot de bijgaande begroting gekomen. Wij willen u graag
een korte toelichting geven. De complete begroting ligt vanaf nu een week ter inzage in ‘t Koppelhuis. Vragen of opmerkingen daarover bespreken
wij graag met u. Neem daarvoor contact op
met mij of stuur een mail aan boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Opbrengsten en baten
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we
jaarlijks inkomsten hebben van onroerend goed
en gronden. Deze vormen de vaste basis van
inkomsten, waardoor we onze diaconale taken
goed kunnen vervullen. De rentekosten en bankkosten worden negatief.
De post ‘door te zenden collecten en giften’ is
toegevoegd bij ‘diaconaal werk’.
Protestantse gemeente te Bredevoort
College van Diakenen - Begroting 2022

Verkort Overzicht
Begroting
2022

Begroting
2021

Rekening
2020

71.000
-900
2.100
-

69.345
200
1.800
3.000

72.584
-66
2.522
17

72.200

74.345

75.057

21.550

21.150

15.069

2.500
6.400
4.600
400
3.800
350
16.600
8.000
8.000
-

1.106
1.750
12.500
2.020
600
350
17.900
5.706
9.263
2.000

4.574
1.601
12.426
2.112
559
269
13.953
7.150
4.000
17

72.200

74.345

61.731

0

0

13.326

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

-

-

2.565.974
-

-

-

2.565.974

Resultaat verslagjaar (A+B)

0

0

2.579.300
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Uitgaven en kosten
Bij de ‘kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen’ zijn de kosten opgenomen voor belastingen, verzekeringen, onderhoud. Verder is er een bedrag groot € 12.200 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening voor o.a.
kosten voor toekomstig onderhoud, afschrijving
beeld- en geluidinstallatie en duurzaamheid.
Bij de post ‘kerkdiensten en kerkelijke activiteiten’
zijn de kosten voor koffiedrinken, huur e.d. toegevoegd, deze kosten zijn bij ‘verplichtingen bijdragen andere organen’ komen te vervallen.
Bij ‘salarissen en vergoedingen’ zijn de kosten
voor de financiële administratie komen te vervallen, ze staan nu opgenomen onder ‘beheer,
administratie en archief’.
Bij ‘diaconaal werk plaatselijk/regionaal/landelijk/
wereldwijd’ zijn de ‘afdrachten door te zenden
collecten en giften’ opgenomen.
Voor zover nu bekend gaan we het komende jaar
de volgende projecten ondersteunen:
Stichting Christenhulp Oost Europa, bijdrage
onderhoud electrocar Marga Klompé, Joanne
Foundation voor inrichting laboratorium
Oeganda, Stichting Antje, Stichting Diaconale
Hulpverlening Aalten, ondersteuning personen,
Joanne Foundation bijdrage voedselhulp, Hospice
de Lelie, IKA, Kinderen in de knel, Kerk in Actie,
Voedselbank, Stichting Present.
College van diakenen,
Bert Stronks, penningmeester

Voor jou,
een vluchtelingenkind
In de straten zoek ik je gestalte.
Op het plein scan ik gezichten een voor een,
Ik herken je, ben je daar toevallig?
Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.
Ergens tussen rampgebied en oorlog,
ergens onderweg – ineens was ik je kwijt.
Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,
met miljoenen mensen eenzaam wereldwijd.
Ik steek m’n licht op bij de hulpverleners,
engelen zijn zij die lichtjes in zich dragen.
Stille hoop voor mij.
Tussen andere talen onverstaanbaar
moet ik leven van de straat en van de geef.
Ver weg in registers staan de namen
waar familieleden zoeken of ik leef.
Ik steek een licht op om advent te vieren.
Deel het licht met mij,
zodat ik hoop blijf houden.
Kind, kom dichterbij.
In dit licht is ieder mens bijzonder,
op het plein scan ik gezichten een voor een.
Ik geloof nog altijd in het wonder
van familie, samen om me heen.
Ria Borkent
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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

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

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

Aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdagavond 26 november jl.,
zijn wij als moderamen bij elkaar gekomen om besluiten te nemen
in verband met de aangescherpte maatregelen.

bredevoort

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat
het coronavirus opnieuw oplaait. De besmettingscijfers lopen sterk op en de ziekenhuisopnames
stijgen met de dag. Onze totale zorgsector komt
onder zeer grote druk te staan en opnieuw wordt
van hun maximale inzet gevraagd om de zorg te
leveren aan de patiënten in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en thuiswonenden.
Maar ook van ons als burgers worden er weer
offers gevraagd en zullen wij ons leefpatroon
moeten aanpassen om deze golf van besmettingen naar beneden te krijgen.
Als kerkgemeenschap zijn wij van mening dat we
de verscherpte maatregelen moeten volgen, om
er alles aan te doen om verdere besmettingen te
voorkomen.

Vandaar dat wij het besluit hebben
genomen, dat we vanaf zondag 5 december
geen bezoekers meer kunnen toelaten
tijdens onze kerkdiensten.
Hoe spijtig en verdrietig ook, wij moeten onze
deuren weer gaan sluiten. Deze maatregel duurt
in ieder geval tot en met zondag 19 december.

Vanzelfsprekend kunt u wel de kerkdiensten
blijven volgen op KerkBeeld en via de kerk
radio. Per zondag zullen wij één digitale kerkdienst verzorgen.
De dienst op 5 december in de Oude Helena
kerk en de dienst op 19 december in de
Zuiderkerk zullen daarom komen
te vervallen.

Overzicht giften

Daarnaast hebben wij ook besloten dat alle
bijeenkomsten, activiteiten en vergaderingen van onze kerk, tot en met 19 december
worden afgelast.
De vergaderzalen van Zuid en Elim
zullen ook na 17.00 uur worden gesloten.
In de komende weken zullen wij als moderamen,
predikanten en kerkelijk werkers regelmatig met
elkaar in overleg treden, of deze maatregelingen
moeten worden aangepast, of eventueel zullen
worden verlengd.
Vanzelfsprekend houden wij u als gemeente op
de hoogte via de afkondigingen tijdens onze kerkdiensten, en artikelen in KerkVenster, op de website en multimediakanalen.
Wel heb ik nog een uitdrukkelijk verzoek aan u
allen. Voor heel veel mensen wordt de wereld
wederom kleiner, mensen hebben grote zorgen
en kunnen deze misschien niet altijd delen, het
wordt weer moeilijker elkaar te ontmoeten.
En daarom vraag ik u, blijf naar elkaar omkijken,
blijf elkaar bellen, blijf elkaar kaarten sturen,
blijf elkaar groeten, en blijf omzien naar elkaar
Laat elkaar niet in de steek. Mocht u hulp nodig
hebben, op welke manier dan ook, laat uw stem
horen. Weet dat er mensen om u heen staan.
Juist in deze tijden.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

Giften PBD

Via de brievenbus

Gift ontvangen via Diny Hogeweg  .  .  . € 50,00

Voor het werelddiaconaat  .   .   .   .   .   .   . € 25,00
Voor de voedselbank  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 5,00
Via mevr. Van Lochem voor de kerk  .   .  € 36,50

Via de bankrekening van de kerk:
Zondagscollecte 4 x  .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen:
Via de webshop:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerkgeld zondag  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Gift  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Werelddiaconaat 2 x  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hulp na cycloon Idai  .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€ 50,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 25,00

Verkoop collectemunten
In verband met strengere maatregelen kunnen
de collectemunten alleen via de webshop van
KerkVenster besteld worden. Ze worden dan bij u
thuisbezorgd.
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Samen Goed
Voor Elkaar
Schoolkinderen in O
 eganda,
najaarsactie 2021
‘Een kind dat zijn school afmaakt,
heeft meer kans op werk en dus op
een inkomen. Dit geldt zeker ook voor
meisjes. Bovendien gaan hún kinderen
ook naar school en gaat daarmee de
volgende generatie ook een betere
toekomst tegemoet.’
Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder andere
in het district Kamuli, in de regio Busaga, aan
beter onderwijs: ‘Sinds 19 maart 2020 zijn de
scholen in Oeganda, net als in veel andere landen,
gesloten vanwege de covid-19-pandemie.
De gevolgen zijn groot. Het ministerie van Onderwijs en Sport (MOES) in Oeganda is net begonnen
met de gefaseerde heropening van scholen, maar
volgens het ministerie zal een aanzienlijk aantal
leerlingen waarschijnlijk niet terugkeren naar
school vanwege verschillende factoren.
Zo zijn veel ouders gewend hun kinderen in te
zetten in het huishouden en op het land. We
doorbreken deze gewoonte door ouders te laten
zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk
is voor een betere toekomst voor hun kinderen.
We zorgen dat scholen met ouders gaan praten
om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de
basisschool is.
Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel
ouders geen werk of minder inkomsten hebben
sinds covid-19, dat ze de extra hulp van hun
kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de
kinderen geen geld meer verdienen als ze naar
school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid
deze ouders extra door ze een steuntje in de rug
te geven met een schoolpakket waarin o.a. een
uniform zit.

naar school te gaan. Hiervoor worden bewustwordingssessies georganiseerd.
Schoolbesturen volgen een training over mogelijke alternatieven om leerlingen aan te moedigen
om terug naar school te gaan. Samen met de
lokale onderwijsautoriteiten, ouderraden van de
scholen, leerkrachten en het schoolmanagement
wordt de aanpak uitgebreid met indicatoren voor
de inschrijving en behoud van leerlingen. Scholen
ontvangen een subsidie voor het aantal leerlingen dat terugkeert naar school na de lockdown.
Er wordt een evaluatie uitgevoerd om in kaart
te brengen hoeveel leerlingen naar school gaan
en de school afmaken. Dit levert een nauwkeurig
beeld op in vergelijking met de situatie van vorig

Inmiddels is het wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die naar
school gaan en hun school afmaken, hebben later
meer kans op een beter betaalde baan, trouwen
op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin.
Bovendien sturen zij hun kinderen – zoons én
dochters – vaak ook naar school en gaan ook zij
daarmee een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is de sleutel tot positieve verandering.
Door naar school te gaan, maken zij kans te
kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een
betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw
steun zorgen we ervoor dat de kinderen die niet
naar school gingen of na covid-19 niet terug
zouden komen, na de heropening naar school
gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen
naar school gaan, hoe meer kans ze hebben op
betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun
kinderen. We hopen samen met u hiervoor te

zorgen.

Noodhulp voor Vluchtelingenwerk
Derde en vierde kwartaal 2021
De diaconie van onze kerk heeft een
budget van € 24.000 voor noodhulp
in het jaar 2021. Afgesproken is dat
elk kwartaal hiervan een vierde deel
besteed wordt.
Voor het derde kwartaal is € 6.000
overgemaakt aan Vluchtelingenwerk
Oost-Nederland

Recent onderzoek heeft aangetoond dat meer
meisjes zwanger zijn geworden en anderen op
jonge leeftijd uitgehuwelijkt zijn tijdens de lockdown dan voorheen. In tegenstelling tot vóór
covid-19 heeft het ministerie alle onderwijsinstellingen toegestaan om zwangere meisjes weer
naar school te laten gaan. Ondanks dat de school
deze richtlijnen overneemt, moeten sommige
ouders en gemeenschapsleden bewust worden
van de noodzaak om meisjes te helpen om weer

jaar vóór de pandemie. Deze aanvullende indicatoren worden opgenomen in het resultatenkader
van het programma om ook in de toekomst te
kunnen meten.

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland heeft een
Noodfonds, dat cliënten financiële ondersteuning geeft bij hoge legeskosten, een acute
medische behandeling, de kosten om een gezin
te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen
vallen. Voor veel mensen betekent een lening of
gift een enorme verandering in hun leven. Een
vader kan door een gift zijn kinderen terugzien,
een gezin kan door een lening het voorschot op
de huur betalen of een asielzoeker kan een verblijfsvergunningsprocedure vervolgen door een
bijdrage in de legeskosten. Kansen die zij hard
nodig hebben in deze fase van hun leven.

Voor het vierde kwartaal is € 6.000 over
gemaakt aan Vluchtelingenkinderen
De helft van alle vluchtelingen bestaat uit kinderen onder de 18 jaar. Deze vluchtelingenkinderen groeien op in een tijd vol onzekerheid – een tijd die de rest van hun leven zal
tekenen. Stichting Vluchteling biedt kwetsbare
kinderen de hulp die ze zo hard nodig hebben.
Vluchtelingenkinderen slaan samen met hun
gezin – maar soms ook helemaal alleen – op
de vlucht voor oorlog en geweld. Soms worden
ze meerdere keren opgejaagd en verdreven.
Ze groeien op in een angstige en onzekere tijd
die hen nog lang zal achtervolgen. Sommige
kinderen brengen zelfs hun hele jeugd in een
vluchtelingenkamp door en hebben hun land
van herkomst nooit gezien. Naar school gaan,
zit er vaak niet in.
Stichting Vluchteling zet zich in voor de miljoenen vluchtelingenkinderen die opgroeien in
brandhaarden en conflicten overal ter wereld.
Ze zoeken een veilige plek en simpele dingen,
zoals genoeg te eten, een warme deken en de
kans om te spelen en leren. Stichting Vluchte
ling herenigt alleenreizende kinderen met
hun familie en biedt noodhulp aan kwetsbare
kinderen.
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Op dinsdag 16 november 2021 heeft
de vergadering van de grote kerkraad

Begroting Diaconie2022
Protestantse Gemeente Aalten

de begroting voor 2022 van diaconie
goedgekeurd. Uiteraard willen we
graag u als gulle gevers ook op de
hoogte stellen van onze plannen voor
het nieuwe jaar, daarom hierbij de
begroting en een korte toelichting.
Inkomsten
Sinds de jaarrekening van 2020 zijn de gronden,
in bezit van de diaconie, als beleggingen op de
balans gezet. In de begroting 2021 staan daarom
nog opbrengsten onroerende zaken, maar inmiddels noemen we dat opbrengsten uit beleggingen.
Het bedrag is er niet anders door geworden, maar
het verklaart wel waarom het in de drie jaren wat
verschillend weer
gegeven wordt. De jaarlijkse
inkomsten van de gronden zijn natuurlijk een
heel mooie basis waarmee men nog tot in lengte
van dagen serieuze diaconale taken zal kunnen
uitvoeren.
Al met al verwachten we dat de inkomsten wat
dalen door de afname van het aantal leden en
het aantal kerkdiensten. Al met al € 9.000 lager.
Dat klinkt misschien wat negatief, maar we
zijn nog elk jaar weer heel blij met hoe veel er
gegeven wordt tijdens de Diaconale Rondgang
en ook in collecten of giften die zomaar binnen
komen. Het geeft ons energie om er zo zorgvuldig
mogelijk mee om te gaan en de juiste doelen te
kiezen en deze langdurig te ondersteunen.

Uitgaven
Bij de uitgaven vallen een paar zaken op:
•
Voor diaconaal pastoraat is weer wat meer
geld gereserveerd op verzoek van de dominees
en kerkelijk werkers. Als diaconie kunnen we op
deze manier het werk van hen ondersteunen.
•
De kosten beheer, administratie en archief
stijgen naar € 21.000, maar dat komt door een
ingestelde vaste jaarlijkse bijdrage van € 6.000
voor het multimediateam in de kerken en daarnaast zijn de kosten van Kerkdienst Gemist ook
erg gestegen door iedereen die thuis meekijkt
met onze diensten. De reden is natuurlijk erg
naar (corona), maar dat het kan is prachtig en
we verwachten dat het thuis meekijken met
onze diensten voor een deel ook gewoon zal
blijven.
• De kosten van diaconaal werk plaatselijk nemen
voor de diaconie wat af, maar dat komt omdat
de verschillende werkgroepen wat overschotten
op de eigen bankrekening hebben die ze eerst
willen besteden. Dit is veroorzaakt omdat in de
afgelopen periode veel activiteiten niet door
konden gaan.
•
Onder de noemer diaconaal werk regionaal / landelijk staat en bedrag van € 50.000.
We hebben in de afgelopen twee jaar ruim
€ 100.000 gereserveerd voor coronahulpverle
ning. We hadden signalen dat dit bedrag hard
nodig zou zijn in ons dorp, maar de echte
hulpvraag is tot nog toe uitgebleven. In 2021
hebben we een kwart van dit bedrag over
gemaakt naar Unicef voor uitrol van vaccinatie
programma’s bij hulpverleners van kinderen.
In 2020 willen we minimaal de helft van de
reservering besteden.

Al met al zorgt dit voor een negatief resultaat,
maar onderaan ziet u de € 50.000 die uit de
coronareserve weer geplust wordt. In totaal komt
de begroting op 0, de diaconie wil al het geld dat
binnenkomt besteden. Zoals we dat elk jaar met
veel enthousiasme doen!
Namens het college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester

Oosterkerk Aalten – Een kerk van alle tijden – 1914-2021
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Officiële overhandiging herdenkingsboek
Tekst: Tiny Oosterink - Foto’s: Tiny Oosterink / Frank Vinkenvleugel /Ben Lammers.

Het is woensdagmiddag 24 november
2021. Om 17.00 uur komen een aantal
personen naar de Zuiderkerk waar de
officiële overhandiging van het boek
‘Oosterkerk Aalten – Een kerk van alle
tijden – 1914-2021’ zal plaatsvinden.
Herman Onnink en Ben Lammers zullen ieder een
boek overhandigen aan de voorzitter van de kerkenraad, Gerard Helmink en aan de voorzitter van
de kerkrentmeesters, Harm Hoftiezer.
Herman en Ben hebben de teksten en de foto’s
verzameld en het boek samengesteld. Ben heeft
de vormgeving van het boek voor zijn rekening
genomen. Beide heren hebben ontzettend veel
werk verzet.
Na het officiële gedeelte werd er onder het genot
van een kop koffie door de boeken gebladerd
zoals op bijgaande foto te zien is. Ook dan komen
er weer veel herinneringen naar boven die niet in
het boek staan, maar waarom wel gelachen kan
worden.
Gerard en Harm zijn trots op de heren die het
boek vormgegeven hebben. Ook bedanken ze de
hele commissie Afscheid Oosterkerk die verschillende activiteiten hebben georganiseerd rondom
de sluiting van de Oosterkerk en alles tot een
waardig geheel gemaakt hebben.
Tevens hebben de vaste organisten op het fraaie
Friedrichsorgel uit de Oosterkerk samen twee
muzikale documenten samengesteld die tegelijk
met het boek aangeboden zijn.
Alles is een vrij korte tijd gerealiseerd door deze
commissie die bestond uit Henk te Paske, Jan
Willem Duenk, Harry van Wijk, Tiny Oosterink,
Ben Lammers en Herman Onnink.
Hopelijk genieten veel mensen van het boek en
de cd’s als ze eenmaal in hun bezit zijn.

Afhalen boek Oosterkerk
In verband met de aangescherpte coronamaat
regelen is de afhaalmogelijkheid van vrijdagavond 3 december verplaatst naar zaterdag
ochtend 4 december van 10.00 -12.00 uur.
De beide andere momenten op donderdagen vrijdagochtend blijven gehandhaafd.

Bestellen via webshop
Als u nog een boek wilt bestellen van de
Oosterkerk, dan kan dat ook via de webshop
kerkvensterwebshop.nl. Het boek wordt dan
gratis bij u thuisbezorgd in het dorp Aalten
en de buurtschappen.
Het boek is ook te koop bij
de plaatselijke boekhandel.
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Ilana uit Afghanistan: ‘Help me de moed niet te verliezen’
Ik hoop dat ik ooit als mens word gezien, en niet alleen als vluchteling.
Ze woonde in Afghanistan, maar moest op de vlucht voor het
geweld in haar land. Ilana (18) woont nu met haar familie op
Lesbos. Alle onzekerheid maakt haar gek, hun asielaanvraag is al
drie keer afgewezen. Terugkeren is geen optie. Maar wat dan?
Ik kom uit Afghanistan. Over twee maanden
hoop ik 18 jaar te worden. Maar ik zie er tegenop
om volwassen te worden. Ik ben bang dat mijn
dromen nooit uit zullen komen, alleen maar
omdat ik in het verkeerde land geboren ben en
omdat ik niet welkom ben in Griekenland waar we
naartoe gevlucht zijn.

Nooit zonder angst
Afghanistan is een prachtig land met mooie
bergen. Maar al ruim 40 jaar is daar oorlog. Het is
een land waar dromen nooit uitkomen. Een land
waarin je nooit zonder angst in slaap valt. Een
land waar door oorlog, onveiligheid en kwaadwillende mensen, moeders altijd huilen en vaders
altijd droevig zijn. Er gaat geen nacht voorbij
zonder het geluid van geweerschoten en ontploffingen. En er gaat geen dag voorbij zonder dat er
een kind omkomt. Vier jaar geleden voelden mijn
ouders zich gedwongen om ons land te verlaten.
We verlieten ons huis op zoek naar veiligheid en
vrijheid, een plek waar wij als kinderen zonder
angst zouden kunnen leven. Vanaf toen waren we
vluchtelingen.

Een grote nachtmerrie
We verlieten Afghanistan voor een reis vol moeilijkheden, uitdagingen en gevaren. Een reis waarbij
we onderweg nooit wisten of we het wel zouden
overleven. We liepen uren en uren zonder eten en
water. We liepen door de bergen, die ineens niet
meer mooi waren. Ze maakten me bang als ik er
naar keek. Ik was onderweg zo bang. Bang voor
de enorme bergen, voor de kou, voor het donker,
de honger, de zwarte zee, de politie en het geluid
van hun geweren … Onze vlucht was één grote
nachtmerrie. Vooral als we de grenzen van landen
passeerden. Je zult nooit begrijpen hoe rot ik me
voelde, hoe intens verdrietig en moe. Dat zul je
nooit kunnen begrijpen …
Drie jaar geleden kwamen we in Griekenland aan
op het eiland Lesbos. Ik was zo ontzettend blij.
Ik dacht: nu kan ik mijn dromen gaan vervullen.
Maar dat viel hard tegen. Het was heel anders
dan ik verwacht had. Ik kwam er achter dat ik
in een tent moest gaan wonen maandenlang,
nee zelfs jarenlang. Ik zie iedere dag duizenden
mensen die als beesten samengepakt zitten op
elkaar, in de meest akelige onmenselijke situatie.
Soms is er geen eten, soms geen water, soms
geen plek om te slapen. Soms is het verstikkend
heet en dan weer zo koud dat het bloed in je
lichaam lijkt te bevriezen.

Te veel vluchtelingen
Ondanks alle ellende die ik meemaak in het vluchtelingenkamp, blijf ik overeind. Ik ben moe maar
geef niet op. Ik blijf hopen dat het ooit beter gaat
met ons. Hier op Lesbos ga ik naar de middelbare
school. Wiskunde is mijn favoriete vak, maar ik
krijg ook Engels en Grieks. In mijn vrije tijd teken
en voetbal ik graag. Ik vind het leven hier niet
makkelijk. De inwoners van Lesbos zijn ons soms

zat, omdat ze vinden dat hier te veel vluchtelingen zijn. Ik merk dan dat we niet welkom zijn.
In het kamp heb ik gelukkig vrienden en er zijn
ook Griekse mensen die ons hulp bieden. Ik wil
niet alleen als vluchteling worden gezien, maar
ook als mens.
Je huiswerk maken in een kleine tent met zes
andere mensen is niet makkelijk. Ik ben het zo
zat. Maar het lukt me toch. Ik geef niet op. Ik
heb deze zomer VWO5 afgemaakt. Dit jaar is dus
mijn laatste jaar, mijn examenjaar. Ik hoop zó
dat ik dat kan afmaken, maar dat blijft allemaal
erg onzeker. Het is mijn grote droom om verder
te leren op de universiteit, iets wat in mijn eigen
land Afghanistan niet mogelijk is voor mij als
meisje. Ik werk heel erg hard voor dat grote doel.
Ik wil me niet laten ontmoedigen, want dan lukt
het leren niet meer.

Afwijzing na afwijzing
Ik heb dromen zoals zoveel meisjes. Veel geld of
een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn
familie kan zijn en niet jong hoef te trouwen. Ik
wil graag mensen helpen als dokter of lerares,
of me inzetten voor vrede. Maar mijn zorgen
hangen als donkere wolken daarboven: hoe kan
ik ooit naar een universiteit? Hoe kan ik studeren
in een tent? Hoe kan ik rust vinden om te leren
met onze problemen iedere dag? Alle
onzekerheden maken me gek. Mijn
broers zijn ziek, maar we mogen niet
naar het vasteland voor behandeling.
Ons asielverzoek is voor de derde keer
afgewezen. Ze denken dat Afghanistan veilig genoeg is om naar terug te
gaan. Ik snap dat niet.
Jullie kunnen niet begrijpen hoe
moeilijk het is om je broertjes, zusje
en ouders in zo’n nare situatie te
zien. Dat je niets kan doen om hen
te helpen. Jullie voelen mijn pijn niet
als ik mijn moeder zie huilen om ons.
Mijn moeder beseft dat onze toekomst misschien niet in Europa ligt,
maar dat we weer terug moeten naar
Afghanistan. Als ik ‘s nachts besef
dat ik mijn dromen niet kan waarmaken moet ik huilen. Ik snap niet
waarom we niet welkom zijn. Als het
kon, zouden we echt wel terug willen
naar Afghanistan. Maar dat kan niet
vanwege de oorlog en omdat we niet
naar school kunnen. Jullie snappen
vast niet hoe ik mijn land ondanks dit
alles mis.

te worden. Ik wil me inzetten voor vrede. Tegen
mensen in Nederland wil ik zeggen: vergeet ons
niet! Blijf voor ons opkomen. Wij zijn hier nog
steeds en we zijn zo moe. Begrijp alsjeblieft dat
wij mensen zijn zoals jullie, niet ‘vluchtelingen’:
meisjes die naar school willen; jongens die willen
voetballen; kinderen die op een schone veilige
plek willen spelen; ouders die dromen dat hun
kinderen gelukkig zijn. Help ons de hoop niet te
verliezen. Vergeet ons niet!

In actie voor vluchtelingenkinderen als Ilana
Met een landelijke huis-aan-huiscollecte en een
indringende kerstcampagne vraagt Kerk in Actie
de komende weken aandacht voor de schrijnende
situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Directeur Jurjen de Groot: ‘We kunnen niet wegkijken, het is onze verantwoordelijkheid om er
voor vluchtelingenkinderen als Ilana te zijn.’
U kunt bijdragen aan deze kerstcampagne
door een bedrag over te maken naar
bankrekening NL45 RABO 0300216548
t.n.v. Diaconie PG Aalten.
Vermelden: Kerk in Actie-vluchtelingenkinderen.

Vergeet ons niet
Ik wens dat er ooit overal vrede is,
zodat iedereen terug kan naar zijn
eigen land. Dat er geen oorlog meer
is, dat ouders hun kinderen niet meer
verliezen. Ik hoop dat ik ooit naar
de universiteit kan. Ik hoef niet rijk

Ben je al begonnen aan de adventsslinger?
Alle kaartjes van de slinger staan in het kerst
magazine van Kerk in Actie. Dit ligt voor jullie
klaar op het kerkelijk bureau.

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 5 december
Tweede advent
St. Joriskerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong,
Regenboogdienst
collecte: Zending en kerk

Zondag 12 december
Derde advent

Zondag 12 december
Derde advent

10.0 uur: 	ds. A.G. Endeveld
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. H.J. Zeldenrijk
Binnenlands diaconaat en kerk

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
De kerkdeuren in Aalten en Bredevoort moeten weer sluiten.
U kunt de komende zondagen via KerkBeeld een viering volgen
zonder kerkgangers vanuit een van onze kerken.
Deze diensten zijn te volgen op de website van KerkVenster,
of rechtstreeks: kerkbeeldaalten.nl en www.pkn-bredevoort.nl

Neem en lees

Doopdiensten Aalten

December 2021
Vrijdag
3 Maleachi 2:17-3:5
Zaterdag
4 Maleachi 2: 17-3:5
Zondag
5 Maleachi 3:6-12
		
Tweede advent
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6
7
8
9

Maleachi 3:13-18
Maleachi 3:19-24
Psalm 28
Sefanja 3:1-13

Kinderen

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

Vrijdag
10 Sefanja 3:13-20
Zaterdag
11 Psalm 72
Zondag
12 Jesaja 5:1-7
		
Derde advent
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
15
16
17

Jesaja 5:8-19
Jesaja 5:20-30
Jesaja 6:1-12
Jesaja 7:1-9
Jesaja 7:10-17

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Voor de kinderen is een programma te downloaden via de website www.kerkvenster.nl
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Klumpenhouwer, Bredevoortsestraatweg 80
- mevr. Bosman-Boerema, Geurdenstraat 46
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Zondag 5 december
Tweede advent

10.00 uur: 	ds. J. van Dalen, Nijverdal
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

St. Joriskerk

Tot nader bericht worden er geen
weeksluitingen gehouden.

Kerkdiensten Aalten

Tot en met 19 december zijn de
diensten zonder kerkgangers.
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P A S T O R A AT
Wijk Zuid
Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

bredevoort

4 dec	mevr. E. Jansen-Douma
Smitskamp 94, 7121 HK
4 dec	mevr. P.Th. Wisselink-Erfmann
Hof van Flierbeek 51/C,
7132 DJ Lichtenvoorde
4 dec	mevr. E.G. Kempers-Ebbers
De Hare 82, 7121 XJ
6 dec	dhr. W.J. Stronks
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
7 dec	dhr. A.J. Nijman
Saksenstraat 18, 7122 CL
8 dec	mevr. A. Blekkink-Bulsink
Ludgerstraat 21/06, 7121 EG
10 dec	dhr. A.J. Luimes
Geurdenstraat 45, 7122 CG
10 dec	dhr. G.B.J. Somsen
Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
10 dec	mevr. J. Neerhof-Schreurs
Manschotplein 48, 7121 BM
11 dec	mevr. W.H.G. te Paske-Wildenbeest
Geurdenstraat 13, 7122 CG
11 dec	mevr. W.J. ter Haar-Onnink
Geurdenstraat 22, 7122 CG
11 dec	mevr. H.G. Papiermole-Hallers
Molenstraat 15, 7122 ZW
12 dec	dhr. A.J. Duenk
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
13 dec	dhr. G.J. Weikamp
Geurdenstraat 21, 7122 CG
14 dec	mevr. H.J.G. Luijmes-Kalf
Morgenzonweg 29/10,
7101 BH Winterswijk
14 dec	mevr. G.A. Kuijk-ter Heurne
Koeweide 76, 7121 EK
14 dec	mevr. J. van Schepen-Grond
Varsseveldsestraatweg 18/M, 7122 CC
15 dec	mevr. G.J. van Eerden-Veerbeek,
Manschotplein 55, 7121 BL
15 dec	dhr. D.W. Perebolte
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
15 dec	dhr. E.G. Wamelink
Zuiderkruis 13, 7122 WX
16 dec	dhr. H.J. ter Horst
Ludgerstraat 4/D, 7121 EM
17 dec	mevr. W.G. Hobé-Hoftijzer
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
17 dec	dhr. G.W. te Hennepe
Saturnus 33, 7122 XP
17 dec	mevr. B.A. Lammers-Salemink
Berkenhovestraat 12/1, 7122 ZZ
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Belangrijk bericht!
De kerstmiddagen van de wijken
kunnen niet doorgaan. In plaats
hiervan zal er, in samenwerking
met de PBD, op woensdag
22 december om 15.00 uur een
online-kerstbijeenkomst zijn.

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

Overleden
Op 15 november 2021 is Gerhard Hoftiezer, bij
velen bekend als Gerhard van Meirika, Kiefteweg 9, overleden. Hij is 93 jaar geworden. Een
gezegende leeftijd. Hij had graag nog een poosje
willen leven, maar had er vrede mee dat hij
ging. Hij heeft afscheid kunnen nemen van zijn
geliefden en is rustig ingeslapen. Hij vertrouwde
op God en geloofde dat hij over de dood heen bij
Hem veilig was. Dit gedichtje hield hij al jaren bij
zich:
	Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.
We wensen Hanna, de kinderen, en allen die hem
lief hadden, veel kracht en troost toe in de tijd die
komt.

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
Slecht bericht voor Willemien Eenink, wonende
aan de Essinkweg, haar man Johann, kinderen en
kleinkinderen. Voor nu is het gespannen wachten
op de uitslagen van de verschillende onderzoeken.
Ook andere gemeenteleden zijn getroffen door
ziekte of andere narigheid. Daarbij dringt het
corona
virus op verschillende manieren ons persoonlijk 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.
Er is ook goed nieuws: Gerda Meijnen, Ludgerstraat 19-03, mocht na een ziekenhuisopname en
revalidatie eindelijk weer naar huis.

Huwelijksjubileum
Op 23 december is het 50 jaar geleden dat Anny
Hesselink en Henk Kleinhesselink zijn getrouwd.
Van harte gefeliciteerd! We hopen dat het
geplande feest met kinderen, kleinkinderen en
verdere familie en kennissen door kan gaan. Het
adres van Anny en Henk Kleinhesselink is De Pas
86, 7123 AG in Aalten.

Kerstmiddagen
De Protestantse Bezoekdienst (PBD) heeft i.v.m.
coronamaatregelen moeten besluiten dat de
kerstmiddagen, waar velen naar uitkijken, dit jaar
niet door kunnen gaan. Op 22 december is er een
online Kerstbijeenkomst. We hopen dat u bij deze
digitale kerstviering aanwezig kunt zijn.

Genieten

Zieken
Er zijn verschillende zieken. We willen alle zieken,
waar mogelijk, beterschap toewensen. Waar geen
herstel mogelijk is, wensen we kracht, liefde en
wijsheid toe van God om te dragen. Ook degenen
die om hen heen staan wensen we moed, kracht
en geduld toe en Gods nabijheid.

Samen
Gelukkig kunnen we wel een online kerstbijeenkomst houden. We hopen dat jullie daardoor toch
kunnen genieten van de bekende liederen en een
kerstverhaal. Laten we in deze moeilijke tijd naar
elkaar om blijven kijken, en elkaar, waar mogelijk
blijven opzoeken en bemoedigen. Zo houden we
elkaar vast in deze tijd en kijken we uit naar een
tijd waarin weer meer mogelijk is.
Anneke Wattel-de Vries

Ik geniet nog steeds van mijn fietstochtjes door
Aalten en IJzerlo, ook al is de aanleiding voor
mijn fietstochtje niet altijd vrolijk. Mocht u zich
afvragen ‘waarom groet ze me niet terug’, fietsen
helpt mij mijn gedachten op een rij te zetten. Ik
kan dus mijlenver weg zijn met mijn gedachten.
Nu het steeds vroeger donker wordt, is het: licht
aan en helm op (op dringend advies van mijn
dochter).

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 ook een boodschap op de
voicemail achterlaten, een WhatsApp berichtje
sturen of mij mailen.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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Wijk Noord

Belangrijk bericht!
De kerstmiddagen van de wijken
kunnen niet doorgaan. In plaats
hiervan zal er, in samenwerking
met de PBD, op woensdag
22 december om 15.00 uur een
online-kerstbijeenkomst zijn.

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

Zieken
Dhr. Herman Rendering, Groot Deunkweg 10 is
opgenomen in het MST en is herstellende van
een hartoperatie. Hopelijk gaat het nu snel beter,
Herman!

Verhuizing van en naar verpleeghuis
Mevr. Em Luijmes-van Asperen, Willemstraat 4, is
van Antonia in Terborg verhuisd naar de Meulenbeek. Het adres is Keurkamer 10, afdeling Oude
IJssel, app. 105. 7071 RA Ulft.
Dhr. Wim Geesink, Tubantenstraat 5, was ter
revalidatie opgenomen in Pronsweide en woont
nu op de afdeling Gelresland 2, kamer 118. Het
adres is Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk.
Een kaartje wordt door hen beiden vast op prijs
gesteld.

Overleden
Ben ter Haar, Polstraat 4 K, is op 13 november na
een lange periode van ziekte overleden. Zoals de
familie al schreef op de rouwkaart: ‘niets is hem
daarbij bespaard gebleven’. Moge de Eeuwige
Gerrie, de kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind nabij zijn, zoals geschreven staat in de
trouwtekst van Gerrie en Ben ‘En zie, Ik ben met
u al de dagen tot aan de voleinding der wereld’
(Matt. 28,20).
Op 18 november overleed in het Ambthuis in
Bredevoort, waar ze vanuit De Hoven begin 2020
naartoe verhuisde, mevr. Grada Bussink-Henge
veld. Grada heeft veel mee moeten maken. De
oorlog heeft grote indruk op haar gemaakt,
evenals het overlijden van haar beide partners
Bertus Winkelhorst en Derk Bussink en haar
zoon Frits. Ik zei haar eens dat ze wel erg veel in
haar rugzakje had. En toen antwoordde zei: ‘die
rugzak zal straks ook weer van ons afgehaald
worden’. We gunnen haar dat zij bij God tot rust
mag komen en wensen de kinderen, klein en
achterkleinkinderen Gods nabijheid en de nabijheid van mensen toe. In een volgende editie van
KerkVenster zal een in memoriam van haar leven
geplaatst worden.
Op 24 november overleed Dinie Heideman-Piek,
Hoge Veld 87-6. Een aantal jaren geleden, in de
periode dat zij aan de Varsseveldsestraatweg 29D

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

woonde, werd bij Dinie alzheimer geconstateerd.
Letterlijk met vallen en opstaan lukte het dankzij
de zorg van Johan thuis te blijven wonen, tot het
in mei van dit jaar niet meer ging. Er was een
plaatsje vrij in de Mariënhof in Lichtenvoorde en
enkele maanden later mocht ze terugkeren naar
Aalten, naar het Hoge Veld. Nu is ze thuis bij de
Liefdevolle. We wensen Johan, de kinderen en
kleinkinderen toe dat zij de zorg van de Eeuwige
mogen ervaren in deze verdrietige tijd.

Advent
Met alles wat er in de wereld gebeurt, met alle
uitingen van woede en geweld die om ons heen
woeden, is het af en toe nodig om in te keren,
onze geest tot rust te brengen, aandachtig in- en
uit te ademen en de belofte van advent bewust
op ons in te laten werken.
Toen Lucas schreef over de geboorte van
Johannes die als bode voor God zou uitgaan,
verwees hij naar het boek Maleachi, dat vele
eeuwen eerder geschreven was, waarin staat
‘Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal
effenen.’ Maleachi betekent ‘mijn bode’ of ‘mijn
engel’. ‘Johannes was zo’n bode. ‘De Heer is mij
genadig’ betekent zijn naam. Genade betekent
letterlijk geschenk. Zijn wij als ontvangers van
Gods bevrijdende geschenk niet allemaal kleine
bodes van het licht dat komende is? Als bode past
het ons de oproep van Nelson Mandela ter harte
te nemen:
Dat de keuzes die je maakt de spiegel mogen zijn
van de dingen die je hoopt, niet van je angsten.
Een groet in verbondenheid van

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

Felicitaties
Dhr. G. Hobé en mevr. W. Hobé-Hoftijzer, Ludger
straat 18b, hopen maandag 13 december a.s. hun
65-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte
gefeliciteerd met uw briljanten huwelijksfeest en
Gods zegen voor de komende jaren toegewenst.

Ziekte
Mevr. Westerveld-Fles, is onlangs gevallen en
heeft daarbij haar heup gebroken. Inmiddels is
ze geopereerd en verblijft zij nu ter revalidatie in
Pronsweide.
Dhr. A. Maarsingh, Polstraat, is in het ziekenhuis
opgenomen voor een operatie. Deze is goed verlopen en dhr. Maarsingh hoopt binnenkort weer
naar huis te mogen.
Wij wensen hen een voorspoedig herstel.
We willen allen die ziek zijn, allen die zorgen hebben om hen die ziek zijn, allen die zorgen hebben
om de eigen gezondheid en allen die mensen verzorgen en verplegen, beterschap en Gods nabijheid toewensen.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

Netty Hengeveld

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

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

Verhuisd

Kobus

Na 96 jaar gewoond te hebben op de Adm. de
Ruyterstraat 109 moest Willemien VreemanEppink haar vertrouwde omgeving helaas verlaten. Voorlopig verblijft zij in Pronsweide, afdeling Revalidatie, team 5, kamer 204. Wij hopen
met u dat er spoedig een goede plek zal zijn voor
u in Aalten.

Soms zijn er avonden waar je merkbaar blijer en
lichter vandaan komt dan dat je er heen ging.
De avond waarin mensen uit de wijk gingen
nadenken over hoe we in Kobus contact met
elkaar kunnen krijgen en er voor elkaar kunnen
zijn was zó’n avond. Marco en Nellie Heusinkveld,
Martine Scholl, Marlies Heideman, samen met
Frans Brandenburg en ondergetekende bedachten
een plan hoe we een netwerk in de wijk kunnen
vormen. Binnenkort krijgen alle 60-minners in de
wijk een cadeautje (wat, is nog geheim :-) ).
We beginnen met het vormen van een appgroep
en hopen later het seizoen ook wat dingen ‘live’
te organiseren. Wie mee wil doen aan dit netwerk
kan elk van ons aanschieten.
ds. Folkert de Jong

Huwelijksjubileum
Op 22 november mochten Rinus en Jenny van
Dommele, Halteweg 19 hun 60-jarig huwelijks
jubileum vieren. Van harte gefeliciteerd met deze
bijzondere mijlpaal in jullie leven!
Een hartelijke groet,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
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In memoriam
Hennie
Jansen-van der Stoep
~ Hennie ~
geboren
14 juli 1954
overleden
4 november 2021
Hennie is geboren op 14 juli 1954 als derde kind
in een rij van vier. In Rotterdam, waar ze naar de
kleuterschool, de lagere school en de huishoudschool ging. Daarna deed ze de opleiding ‘Verzorgende’ in een bejaardenhuis. Haar moeder was
geboren in Aalten en in 1975 verhuisde het gezin
naar de Achterhoek. Daar ging Hennie aan de
slag bij Beth San.
In 1980 kreeg ze een relatie met Gerard Jansen.
Ze kochten een huis aan de Beerninkweg en
trouwden op 27 mei 1987. In 1988 werden ze
de trotse ouders van zoon Gerben en in 1992
van dochter Arjanne. In 1997 leefde dochter
Henriëtte na haar geboorte slechts drie dagen,
omdat zij een aandoening had die niet met het
leven te verenigen was. Toen ook de ouders van
Hennie dat jaar vijf dagen na elkaar overleden
brak een emotioneel zware periode aan.
Alles kon bij Hennie en iedereen was altijd
welkom.
Hennie hield enorm van lezen. Iedere dag spelde
ze de krant. Of het nu ging om actualiteiten, sport
of showbizz: Hennie was overal van op de hoogte.
Oostenrijk was hun favoriete vakantiebestemming, maar ook aan uitstapjes in Nederland
beleefden ze veel plezier.
Hennie was nooit ziek, maar deed trouw mee
aan de bevolkingsonderzoeken. Vanwege corona
was het bevolkingsonderzoek darmkanker waarvoor Hennie was opgeroepen uitgesteld. Nadat
het onderzoek had plaatsgevonden bleek dat
het niet goed was met haar darmen. Chemokuren volgden, maar al snel bleek dat genezing
niet meer mogelijk was. Hennie aanvaardde haar
lot dapper en nuchter. Ze was niet bang om te
sterven.
Donderdag 7 oktober is Hennie naar hospice De
Lelie gegaan, waar ze zelf samen met haar gezin
en zus alles nog heeft geregeld voor haar uitvaart.
Donderdag 4 november is Hennie overleden.
Tijdens de afscheidsdienst in Uitvaartcentrum
Berkenhove op woensdag 10 november mocht
ceremonieel begeleider Erna Rouhof de aanwezigen namens Hennie bedanken en meegeven dat
ieder zijn of haar grenzen goed moet bewaken. Ze
zei: ‘Werken is mooi, maar vergeet niet te leven.’
familie Jansen

Dina Willemina
te Bokkel-Caspers

Bernhard Johan
ter Haar

~ Dien ~

~ Ben ~

geboren
15 maart 1937
overleden
7 november 2021

geboren
8 mei 1944
overleden
13 november 2021

Dien is geboren op 15 maart 1937 op het Arend
ter Maatshuis in de Dinxperlose Heurne, als
oudste van een gezin met vijf kinderen. Dien is
vooral opgevoed door haar moeder, haar vader
overleed toen ze 9 jaar was. Na de lagere school
en de huishoudschool is Dien gaan werken in de
huishouding. Na een gezellig uitje op de fiets
kwam ze Wim te Bokkel van de Kleuver tegen.
Op 22 mei 1958 trouwden ze en gaven feest bij
Bollen in Miste. Na het trouwen trok ze bij Wim
en zijn ouders in op de Haart en hielp daar met
het runnen van de boerderij. Dien en Wim kregen
drie dochters, Ada, Gerry en Henny. Het jaarlijkse
uitje was iets waar het hele gezin van genoot.
In de zomervakanties en de feestdagen was het
altijd gezellig druk op de boerderij met de familie
en kennissen.
Dien genoot van de aanwezigheid van veel
mensen om haar heen. Op 6 januari 1986 is
Wim vrij onverwachts overleden. Dien had het
hier erg moeilijk mee, maar heeft zich er dapper
doorheen geslagen. Al het vee werd verkocht en
Dien schonk veel aandacht aan de kinderen, die
kwamen altijd op de eerste plek.
Dien kreeg ook nog zeven kleinkinderen waar ze
ook vreselijk trots op was. In die tijd koos Dien
er steeds vaker voor om op reis te gaan met
een vriendin, naar Hongarije, Turkije, Engeland,
Wenen, Berlijn en Parijs, waar ze van genoot.
Dat deed ze ook van de natuur. Ze was altijd druk
in de moestuin en met bloemen en planten, die er
altijd keurig bij stonden. De regenmeter was ook
een belangrijk element in haar tuin.
Een andere grote hobby van Dien was het tele
visiekijken. Ze keek naar het Journaal, Nieuwsuur,
de Slimste Mens, Studio Sport, Tour de France,
schaatsen en voetbal. Alle uitslagen hield ze goed
in de gaten.
Ze was erg betrokken bij de buurt: het oranjefeest, de openluchtspelen, bruiloften en het
sjoelen. Na haar 70e nam haar gezondheid af.
Eerst spierreuma later, in 2019 een operatie aan
een gebroken ruggenwervel. Langzaam werd haar
kringetje kleiner. Wel heeft ze nog genoten van
haar verjaardag in 2020.
Op het moment van de eerste persconferentie
had Dien de kamer nog vol visite zitten! Vanaf
januari 2021 nam haar gezondheid af. In juni
is ze geopereerd aan haar been en hierna heeft
ze nog een maand in haar vertrouwde omgeving
gewoond. Op 21 juli bleek ze niet meer te kunnen
lopen en werd ze opgenomen in het ziekenhuis.
Na behandelingen en operaties is ze op 31 juli in
de Pronsweide terechtgekomen om te revalideren.
Ze kreeg steeds meer pijn in haar benen en rug,
maar ook werd ze met de dag vergeetachtiger.
Gelukkig is haar meer pijn bespaard gebleven.
Met Ada, Gerry en Henny erbij is ze rustig ingeslapen. Zij hebben zo op een mooie manier
afscheid kunnen nemen van hun lieve en dappere
moeder!
de kinderen en kleinkinderen

Bernard Johan ter Haar werd geboren op 8 mei
1944 in Lintelo in een gezin van vier kinderen.
Bens vader overleed op 57-jarige leeftijd, Ben,
zijn broer en twee zussen moesten hun vader
vroeg missen. Ben ging naar de MTS en vervolgens heeft hij jaren gewerkt als programmeur bij
Siemens in Duitsland.
Zo’n 39 jaar geleden leerde hij Gerrie Burgmeijer
kennen. Op 3 augustus 1984 trouwden Ben en
Gerrie in Aalten. Na een aantal jaren met zijn
gezin gewoond te hebben op het Lage Veld,
verhuisden Ben en Gerrie, naar hun woning op
Jupiter, om daarna hun huidige appartement te
betrekken aan de Polstraat.
Nadat Ben voor zijn werk afgekeurd werd, wilde
hij zijn leven niet achter de geraniums slijten. Hij
was een doorzetter en ging niet bij de pakken
neerzitten. Hij ging computerlessen geven bij
Figulus en het internetcafé, was lid van de huurdersvereniging, van de dialectvereniging, en
bouwde websites. Ben was altijd bezig.
Zijn grootste passie was met name de modelvliegtuigbouw. Zo’n 40 jaar was hij lid van de
Modelvliegtuigclub in Winterswijk (WLC). Verschillende luchtwaardige vliegtuigmodellen bouwde
hij met veel geduld en vakmanschap. Vaak was
hij met Gerrie te vinden op het vliegterrein van
WLC.
Genieten deed hij van hun vakanties met hun
caravan, later werd deze ingeruild voor een eigen
stacaravan in het buurtschap Kotten nabij Winterswijk, waar zij vele vrije momenten te vinden
waren.
Hij was geduldig en wilde graag zijn kennis en
vaardigheden overbrengen. Ook was Ben zeer
begaan met anderen. Hij stond klaar voor wie het
nodig had, vaak ten koste van zichzelf. Hij kon
niet tegen onrecht en opgeven was geen optie.
Eind maart werd Ben ernstig ziek. Chemo en
bestralingen volgden. Na verschillende ziekenhuisopnames en een verblijf in Antonia in Terborg,
mocht Ben medio september naar huis en begon
weer langzaamaan te herstellen. Eind oktober
kreeg hij een lichte beroerte, een ziekenhuis
opname werd noodzakelijk, waarop complicaties
volgden. Toch nog onverwacht is Ben overleden.
Vrijdag 19 november is Ben te midden van
degenen die hem lief waren, begraven op
begraafplaats Berkenhove.
Het gemis is groot, maar de rust is hem gegund.
Hij heeft, gesteund door zijn geloof, gevochten
tot het bittere eind. In onze gedachten zal hij
voort blijven leven.
Gerrie en familie
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Gast in de kerk
Maria’s vertrouwen
‘Mij geschiede naar uw woord’
(Lucas 1:38, NBG-1951)
Enkele weken geleden is een groep gemeenteleden uit Hellendoorn en Nijverdal op kerkenpad
geweest naar Aalten. De excursie was georganiseerd door ons Vorming- en Toerustingsprogramma ‘Lerend Geloven’. In Aalten werd een
bezoekje gebracht aan de kerk, waar ik tussen
1994 en 2003 als predikant heb ‘gestaan’: de
Oude Helenakerk.
Deze kerk stamt uit de Middeleeuwen en bevat
een groot aantal zogenaamde ‘secco’s’, een

nu een afbeelding van de Moeder Gods en dan
nog wel als koningin! Nota bene direct boven de
preekstoel, vanouds het middelpunt van de protestantse eredienst! Hadden die beeldenstormers
in de zestiende eeuw dan toch gelijk gehad met
hun witkalk?
Juist op één van die adventszondagen stond
Lucas 1:26-38 op het rooster voor de kerkdiensten: het bezoek van de engel Gabriël aan Maria.
De engel vertelt Maria dat zij moeder zal worden
van Gods Zoon. Voor het jonge meisje uit Nazareth is dat een onheilspellende boodschap. Als
meisje, dat al ondertrouwd was met Jozef, bete-

kent deze zwangerschap niet veel goeds. Als het
bekend zou worden, zou Jozef het volste recht
hebben om haar te verstoten. Haar toekomst
ligt dan in duigen. Dat verhaal over maagdelijke
geboorte zal toch niemand geloven?
Maar dan spreekt Maria de bekende maar onbegrijpelijke woorden: ‘Laat er met mij gebeuren
wat u hebt gezegd’. Letterlijk: ‘Mij geschiede naar
uw woord’. Onbegrijpelijk moedig: Zij vertrouwt
zich toe aan de HEER. Zij legt haar leven in Gods
handen. Zij gelooft het woord van de engel. Ze
geeft zich daarmee gewonnen aan het Woord
van God Zelf.
Maria is voor mij geen heilige, laat staan een verlosseres. Ze is me wel ten voorbeeld in geloofsvertrouwen. Zo staat zij nog steeds boven de preekstoel in de Aaltense kerk. Op het klankbord boven
die preekstoel staan de woorden: ‘Salich zijn diegene die het Woordt Godts hooren en hetselve
bewaren’. Passender kan het toch niet?
ds. Hans van Dalen, Nijverdal
bepaald soort muurschilderingen. Die schilderingen zijn er ooit in de vijftiende en zestiende
eeuw aangebracht. Na de reformatie zijn ze letterlijk ‘witgekalkt’. Vanaf de zeventiger jaren van
de vorige eeuw zijn ze één voor één voorzichtig
onder het kalk vandaan gehaald. Dat is een kostbaar en zeer precies werkje voor specialisten.
Het heeft jaren geduurd. Het was steeds weer een
grote verrassing wat er tevoorschijn kwam.
Niemand wist welke kostbare kunstwerken op de
muren verborgen waren. Ook toen ik in Aalten
predikant was, werden er enkele van deze muurschilderingen blootgelegd. Zo ook één vlak boven
de grote, oude houten preekstoel. Er stonden
steigers in de kerk. De restaurateur was een paar
weken bezig met kwastjes, spateltjes en pincetjes.
Heel langzaam werd duidelijk, wat er tevoorschijn
zou komen. Beter gezegd: wie! Het bleek een
afbeelding te zijn van Maria. Rond het begin van
een nieuw kerkelijk jaar, in de adventstijd, was er
zekerheid. De afbeelding toonde Maria, die door
de Allerhoogste zelf gekroond wordt tot hemelse
koningin.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik als degelijk opgevoed protestant toch even moest slikken toen
dit feit bekend werd. Middenin de kerk prijkte
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Twintigers Achterhoek
Een flitsende naam hebben we nog
niet. Maar we zijn er wel: twintigers
Vorige week hebben we met een klein groepje
samen gegeten. In de drukke decembermaand
vervalt het (d)eten met de dominee. Mocht je zin
hebben om in januari aan te schuiven, laat het
dan weten. Op woensdag 26 januari 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
Whatsappberichtje 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.

Van harte welkom!

Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen
In het vorige Kerkvenster liet ik het u al weten:
vanaf januari start de 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 meerdere vrouwen zich aangemeld,
maar er is zeker nog plaats. Mocht je interesse
hebben, stuur dan een mailtje of app of bel me.
Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten.
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06-1085 5041
ds. Elizabeth van Deventer

die zoeken naar God, wat Hij kan
betekenen voor je leven, wat je met
gebed, geloof, kerk, ál die dingen
eigenlijk moet.
Leander Grooten, pionier in Borculo en Winterswijk, zocht vorig jaar Folkert de Jong op. Hij kende
een aantal twintigers in verschillende dorpen in
de omgeving (Eibergen, Winterswijk etc.) die zélf
wel meer wilden met hun geloof, maar er vrij
weinig aanspraak hadden met leeftijdsgenoten.
Of er wat georganiseerd kon worden met andere
twintigers in Aalten. Na wat zoeken en plannen is
het ervan gekomen.
Zo’n twee keer per maand zoeken we elkaar op.
We hebben nog niet een vaste ‘vorm’ gevonden,
we zijn allemaal verschillend en waar jíj mee
komt zouden we zomaar eens kunnen doen. Soms
eten we met elkaar (pizza’s van Domino’s scoren
tot nu toe vrij goed). Kijken van aansprekende
video’s online (zoek eens ‘Nooma’ op Youtube),
bidden en durven ook open te zijn over zorgen,
mooie dingen, plannen voor de toekomst, enz. …
Wie interesse heeft, schiet mij maar aan,
tel. 06-10941959 of
folkert.j.de.jong@gmail.com

In Uw

LICHT

zien wij het licht;
het licht
WAAR ALLES
MEE BEGON

IKA-vakantieweken 2022
Helaas konden afgelopen twee jaar
de IKA-vakantieweken niet doorgaan.
Ondanks de onzekerheden door corona
zijn de vakanties voor volgend jaar
toch alweer in voorbereiding.
De IKA organiseert twee verschillende weken voor
ouderen die zonder zorg of begeleiding niet op
vakantie kunnen. Bij voldoende aanmeldingen
wordt er mogelijk ook een derde vakantieweek
georganiseerd.
De IKA (Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek
en Liemers) verzorgt vakantieweken voor ouderen
ongeacht hun leeftijd die het fijn vinden anderen
te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. Ook
mensen die eenzaam zijn of vaak niet meer zelfstandig op vakantie gaan, zijn welkom.
De IKA-vakantieweek is geheel verzorgd, met een
afwisselend programma waarbij er aandacht is
voor elkaar. Alles staat onder begeleiding en zorg
van deskundige vrijwilligers. De accommodaties
zijn van alle gemakken voorzien.

Biertje met de dominee
20.00 uur - 15 december

Indien de ontwikkelingen rond corona het toelaten, gaan we volgend jaar 7 t/m 14 mei 2022
naar Doorn en 28 mei t/m 4 juni 2022 naar Lunteren, met inachtneming van de dan geldende
coronaregels.
Bij voldoende aanmelding is ook een vakantie in
het najaar mogelijk.
Opgave voor deelname verloopt via de diaconie
van de PG Aalten en Bredevoort. Mensen die zich
in 2020 hebben opgegeven, krijgen automatisch
de formulieren weer thuisgebracht.
Wilt u ook graag mee, ook als u geen lid bent
van de PKN, geef dit aan ons door op één van de
onderstaande telefoonnummers. Dan zorgen wij
ervoor dat u ook een informatiebrief krijgt met
het aanmeldingsformulier.
Namens de diaconie van Bredevoort
Lidy Hogenkamp, tel. 0543-451911
en Aalten
Jolanda Wevers, tel.0543-472776

Schiller - Online meeting in verband met
coronamaatregelen. Meld je aan via mail:
folkert.j.de.jong@gmail.com
en je krijgt een zoom-link toegezonden
Thema: Vertrouwen?
We hadden plannen voor dit biertje met de
dominee: Een filmavond met Children of Men.
En nabespreking. Dat was het plan … Op het
moment van schrijven komt er nog een persconfe
rentie aan, waarvan we niet weten wat het met
de plannen gaat doen. Een filmavond achten we
erg onwaarschijnlijk. Dus grijpen we terug naar
een avond die al niet doorging, met een wel heel
toepasselijk thema.

Wie is te vertrouwen? Wie vertrouw jij?
Dan denk je in eerste instantie aan je dagelijks
leven: je man, je vrouw, je vriend/in, je vrienden
en familie. Vertrouw je die allemaal? En waarmee
dan?
En als je het breder trekt: vertrouw je de overheid,
wetenschappers? Ennuh … , de dominee met wie
jij een biertje komt drinken: is die te vertrouwen?
En zijn collega’s?
Is de kerk te vertrouwen? En God? Is Hij te
vertrouwen?
Een hele lijst aan vragen. Wankelt je vertrouwen
al? Kom dan zeker een biertje drinken.

Protestantse Bezoek Dienst

Het zal echt niemand
verbazen …
… dat we weer de kerstmiddagen moeten afblazen. De voorbereidingen waren al volop van
start gegaan. toen bleek dat we ook dit jaar
moeten overslaan. Toch blijven wij als bezoekdienst zeker actief en zijn daarbij soms best crea
tief. Zo wordt er wel voor kerstattenties gezorgd,
die worden tegen de kerstdagen ‘gewoon’
bezorgd.
Wij willen u vast attenderen op een online-kerstviering via KerkBeeld, op 22 december om 15.00
uur vanuit de Oude Helenakerk.
Moet er aanvullende informatie worden gemeld,
dan wordt dat in het volgende KerkVenster
verteld.
Voor nu, blijf gezond, sterkte en groeten,
Protestantse Bezoekdienst
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De Groote Kerk op Sri Lanka

Foto’s aangeleverd door Ankh Gussinklo

Onze jongste broer Geerhard Westerveld,
was dit najaar op doorreis in Sri Lanka
en stuurde ons o.a. bijgaande foto’s. Hij
ontdekte deze Dutch Reformed Church
in de plaats Galle. ‘Waar wij Hollanders
kennelijk nog een stukje geschiedenis
hebben liggen’, aldus de globetrotter.
Na een opmerking mijnerzijds dat het
misschien een interessante aan/invulling
op de rubriek ‘Kiek de Kerk’ in het
Aaltense KerkVenster zou zijn, gaf hij
hiervoor grootmoedig zijn zegen.’ U zult
niet verbaasd staan dat het nog lang
onrustig bleef op onze familie-app …

Ankh Gussinklo

De Groote Kerk is een door Nederlanders gebouwde kerk in de stad Galle op Sri Lanka. De kerk is
gelegen binnen de muren van Fort Galle, wereld
erfgoed van UNESCO. De kerk is gebouwd in
1755 en was de derde Nederlandse kerk binnen
de fortmuren na de verovering in 1640.

Geschiedenis
De kerk werd in gebruik genomen door het dopen
van de dochter van de commandeur van Galle,
Casparus de Jong en zijn echtgenote Geertruyda
Adriana Le Grand. Het kind werd niet gedoopt
eer de kerk was voltooid. Een vermelding in het
doopboek vermeldt de datum van de doop als
24 augustus 1755. Drie jaar later overleed de
commandeur.
In overeenstemming met de gewoonten van die
tijd werd een wapenbord van de commandeur
opgehangen aan de muren van de kerk. De naam
van commandeur De Jong werd echter weggelaten. De weduwe besloot dat de naam van haar
man niet thuis hoorde in een kerk die gebouwd
was tot glorie van God.
Net als de Wolvendaalse kerk is dit ook een
kruiskerk, alleen zijn hier de zijbeuken korter.
Het hoge gewelfde plafond werd oorspronkelijk blauw geschilderd. Voor de commandeur
en andere VOC-hooggeplaatsten werden speciale kerkbanken aangebracht. In de kerk is het
originele orgel uit 1760 aanwezig. De preekstoel is gemaakt van coromandel, een inlandse
houtsoort.
Er zijn vele grafstenen en gedenkborden in de
kerk aanwezig. Het oudste graf in de kerk is van

B. Cocq (1662). Bij de preekstoel is een gedenkbord aangebracht voor de familie De Ly. Andreas
Everhardus de Ly was een van de laatste Nederlandse commandeurs van Galle. Na zijn dood in
1807 hield de familie De Ly op te bestaan, daar
hij kinderloos stierf.
De Groote Kerk van Galle is in het begin van de
21e eeuw volledig gerestaureerd met subsidie
van de Nederlandse ambassade in Colombo. Op
zondag 28 november 2004 werd het gebouw
opnieuw in gebruik genomen door de president
van Sri Lanka, mevrouw Chandrika Kumaratunga
in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur
Susan Blankhart, de voorzitter van de Dutch
Reformed Church in Sri Lanka, ds. C. Jansz en vele
vooraanstaande gasten. De kerk is een populaire
toeristische attractie en is nog steeds in gebruik
voor reguliere kerkdiensten. De tsunami van 26
december 2004 heeft weinig schade aangericht,
omdat het gebouw werd beschermd door de massieve muren van het fort.
bron: nl.wikipedia.org
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‘I have a dream’
In zijn droom zag Martin Luther King
in Amerika alle mensen bij elkaar
komen en als één volk verder gaan.
Heel veel mensen hebben ook een
droom, heel vaak worden ze teleur
gesteld, omdat hij niet uitkomt.
Maar niet altijd!

Laden in Aalten.
Gelukkig wordt in dit hete weer de inwendige
mens niet vergeten (Chesereu).

Tekst en foto’s: Kees Veenstra
Zo vertelde een van onze chauffeurs, Leo, al jaren
geleden dat hij zo graag zou willen dat hij met
zijn broer Wim, en zijn vriend Herman met zíjn
broer Theo samen een transport naar Roemenië
konden brengen. Op zich was dit eigenlijk ook een
utopie! Wanneer zou dit vanuit Aalten mogelijk
zijn? Er zouden dan al heel veel goederen moeten
zijn om twee vrachtwagens te vullen. Eigenlijk
onmogelijk!
Toch zaten er zo’n twee jaar geleden veel goederen in de opslag van de Stichting Roemenië
Aalten–Sălaj. Leo heeft zich toen ontzettend
ingespannen om zijn droom te verwezenlijken.
De hele omgeving afgezocht voor sponsoren.
Dit lukte! De één gaf een trekker (voor truck met
oplegger) de ander geld voor brandstof, een
ander vergoeding voor een oplegger. Hij kon het
zover krijgen dat alles in kannen en kruiken was:
hij kreeg het financieel rond! Echter niemand had
gedacht dat corona roet in het eten zou gooien.
Het gevolg was dat het uitgesteld werd.
Gelukkig kon het dit jaar doorgaan en konden
Leo, Wim, Herman en Theo met twee vracht
wagens naar Roemenië.
Ze hebben met hun vieren genoten van deze reis.
Het was voor hen zeer zeker de moeite waard. Het
verslag van deze reis hebben ze gedaan in Aalten
Vooruit en in de Band van 17 augustus.

De vrachtwagen is in Chesereu.
Wat is ze blij (Chesereu) !

Alle ruimte benutten.
Na het lossen zorgt ds. Jako Sandor voor de
inwendige mens (Ianka).

Hoe is het nu in Roemenië?
In diverse kranten hebt u kunnen lezen dat het
zeer slecht gaat. Er sterven heel veel mensen en
helaas zijn er ook erg weinig mensen gevaccineerd.
De dingen die in de westerse wereld plaatsvinden
doen hen aan het communisme denken, volgens
dominee Kalman uit Chesereu. De regering in
Roemenië probeert hen wat harder te pushen om
zich te laten vaccineren door beperkingen van
niet-gevaccineerden. Nu pas hebben ze in Roemenië de regel ingevoerd dat je drukke plaatsen
of openbare instellingen alleen mag bezoeken
met een vaccinatiepaspoort.
In Roemenië is de gezondheid van de mensen
en de situatie van het gezondheidssysteem erg
slecht, dus het is erg riskant om naar het ziekenhuis te gaan, aldus Kalman.
Onze chauffeurs hebben ook gemerkt dat de
armoe in Roemenië groot is. Door de corona is
dit nog veel erger geworden. Wanneer u op de tv
beelden ziet van Moldavië en Oekraïne, kunt u ook
Roemenië daarbij denken. In heel veel streken in
dit land hebben de mensen het bijzonder slecht.
Ook dit jaar proberen we voor Kerst het leed van
de armste mensen in dit land te verlichten, door
dominees waar wij contact mee hebben, wat
extra geld te geven om de armste mensen in hun
gemeente te helpen.

Helpt u mee? Alvast onze hartelijke dank! Giften kunnen worden gestort op
rek.nr. NL 09 RABO 0300 2481 64 van Stichting Christenhulp Oost-Europa.
Groepsfoto in Chesereu.
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Scriba René de Reuver:

‘Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven’
In dit Protestants Perspectief
gaat scriba René de Reuver in
op de huidige polariserende
toon in de samenleving en
het debat over de mogelijke
2G-maatregel. ‘Geïnspireerd
door het evangelie van Jezus Christus,
pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid,
Het komt als een geschenk
uit de hemel
(Chesereu).

voor onszelf en voor elkaar.’
Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter
de onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge
saamhorigheid van het begin van de pandemie is
grotendeels verdampt. Dat er geen kant-en-klare
antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We
zijn corona-moe, irritaties lopen op en onvrede
groeit.

De grote
verrassing:
Tiramisu
(Chesereu) !

Virus als splijtzwam

Om nooit
genoeg van
te krijgen!
En ze hadden dit verdiend (Chesereu) !

Sterker nog: de verschillende meningen over hoe
het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze samenleving. Ons begrip
van de coronamaatregelen wordt bepaald door
onze persoonlijke visie op en ervaringen met het
virus. Ben je sterk en gezond, dan kijk je er anders
naar dan wanneer je een zwakkere gezondheid
hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te
gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan
corona of wacht je op een uitgestelde operatie,
dan is dat allesbepalend.

Groeiend onbegrip
Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die
zich niet laten vaccineren. Zij worden gezien als
de boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen
noodzakelijk maken. Degenen die zich – om verschillende redenen – niet willen laten vaccineren
voelen zich steeds meer buiten spel gezet. Over en
weer is er veel onbegrip en boosheid. Meningen
en verwijten vliegen over en weer. De polarisatie
groeit en ons samenleven staat onder druk.
De overheid zoekt naarstig naar middelen om de
crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit van
deze epidemie is dit welhaast een onmogelijke
opgave. Aan elke keuze kleven medische, ethische, psychische en economische bezwaren. Wat
is wijs? Je zult hierover maar moeten beslissen …

Kledingopslag in Jibou.

ook van onszelf – om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegenover elkaar uit te spelen. Zij dienen in
balans te zijn met elkaar om goed te
kunnen samenleven.
Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom,
zonder een vorm van controle bij de ingang. Ook
geeft de overheid aan dat het vragen om een
coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel
is die alleen noodzakelijk is als anderhalve meter
afstand houden onmogelijk is.

Wat is heilzaam?
Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat
is heilzaam voor onze samenleving? Hoe houden
we elkaar hoog? Om deze vragen draait het, als
het gaat om heilzaam samenleven. Felle reacties
en denigrerende opmerkingen helpen niet, en
brengen het gesprek ook niet verder. Het gesprek
staken leidt alleen maar tot kille stilte of nietszeggende conversaties. Hoe dan wel?

Luister naar elkaar
Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven het uitgangspunt. Luister naar
elkaars angsten, drijfveren en overtuigingen, ook
al botsen die met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet minder
als we langs elkaar heen leven, in de bubbel van
ons eigen gelijk. Het is en blijft van belang om
het gesprek en ook het debat in alle openheid en
kwetsbaarheid met elkaar te voeren, vragen te
stellen en elkaar op te zoeken, in plaats van elkaar
weg te zetten en te (ver)oordelen. Zoek naar wat
heilzaam is voor jou, voor die ander en voor het
geheel van de samenleving.

Verdraagzaamheid
Geïnspireerd door het evangelie van Jezus
Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid,
voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar
dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder
iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden maar vormen een
grote uitdaging. Het roept ons op om het met
elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we
zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit
vraagt om een genadige houding.

2G-maatregel

Verdraagzaamheid is ‘ver’ dragen

Momenteel wordt er gedebatteerd over het
mogelijk invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk
kunnen wij niet overzien welke maatregelen in
deze huidige situatie het meest adequaat zijn.
We zijn ons er wel van bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat
grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen in de samenleving aanscherpt.

Dit betekent niet dat het geding om de waarheid,
of het gesprek over wel of niet vaccineren uit de
weg wordt gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit om de ander ‘ver’ te dragen.
Dat kost veel energie. En toch worden we ertoe
geroepen, omdat Gods liefde niemand afschrijft.
Laten we elkaar niet uit het oog verliezen maar
zoeken naar wat onze samenleving dient. In het
besef dat we met elkaar verbonden zijn in het
ene geloof in God, de Vader van Jezus Christus.
Dat geeft vertrouwen voor onze gezamenlijke
toekomst die in Gods hand is. Dit vertrouwen
ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om
wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor
onszelf.

Grote aarzelingen
Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het
gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar.
Persoonlijke vrijheid is een belangrijke christelijke
waarde. Ieder mens is waardevol in Gods ogen.
Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen voor het
welzijn van het geheel van de samenleving. Het is
de verantwoordelijkheid van de overheid – maar

René de Reuver, scriba
Protestantse Kerk in Nederland
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Stichting Restauratiefonds
Giften voor het Restauratiefonds
Vanaf april 2021 hebben we het
volgende ontvangen.
Fam. J.W. Beernink  .   .   .   .  € 200,00
Fam. te Bokkel  .   .   .   .   .   . €
50,00
Via de diaconie  .   .   .   .   .  €
39,00
Dhr. Wielaart  .  .  .  .  .  . €
50,00
Voor fietstocht  .   .   .   .   .  €
25,00
De openstelling van de kerk
heeft dit jaar opgebracht.  . € 1.065,77
Ds. van Dalen met groep uit
Nijverdal, 13 november  .   .   . € 80,00

Uitslag Rabo Club Aktie

Kerstballen
Het Restauratiefonds heeft een
aantal kerstballen met afbeelding en tekst van de OHK ingeslagen. Deze zijn te koop bij:
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten,
tel. 0543- 471203,
s.veneberg@kpnmail.nl
Diameter 12,5 cm.
Diameter 15 cm.  .

€ 5,00 p.st.
€ 7,50 p.st.

OP=OP
Harm Veldhuis

Stichting Restauratiefonds Oude Helenakerk, 46 stemmen, subsidie  .  . € 248,44

Stemmers bedankt!

Zendingserfgoedkalender 2022

De pen opgepakt

Niet uit het oog verliezen

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste
editie van 2015 een groot succes. In veel
gemeenten wordt deze verspreid en ook particu
lieren weten de weg te vinden om er een of
meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om
cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de
vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die
in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van
het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en
Latijns Amerika centraal.
De Zendingserfgoedkalender 2022 toont ons Bijbelse verhalen door de in Iran geschoolde kunstenares Mahboobeh Salem. Van haar was eerder
werk te zien in de Adventskerk in Assen.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de

plek die de verschillende religies in dit grote land
innemen. Dat betreft vooral de strenge vorm
van de islam in deze islamitische republiek, maar
toch zijn er joodse en christelijke minderheden
te vinden. Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië
kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste
andere denominaties moeten in schuilkerken
bijeenkomen. Mahboobeh Salem en haar gezin
zijn om die reden ook het land van de ayatollahs
ontvlucht. Verder vindt u informatie over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.
De Zendingserfgoedkalender 2022 met als thema
Eenheid in verscheidenheid kost € 9,00 per stuk.
Deze kalender kunt u bestellen bij:
Dirk Jentink, tel. 0543-842638.

Het is alweer even geleden dat ik verschillende
regenboogdiensten heb bezocht.
Maar wat waren die indrukwekkend en mooi!
Vooral de medewerking door mensen uit de
gemeente sprak me aan. Hoe open ze waren over
hun geloof, of over de twijfel die ze hadden.
De verscheidenheid aan muziek of toneelspel.
Ook de manier waarop een dominee of een
jongerenwerker het aan elkaar praatte. We waren
samen één gemeente en voelden ons verbonden
met elkaar. Ik hoop dat deze diensten door
blijven gaan en dat we elkaar inspireren om vast
te houden aan het geloof in God en in Jezus.
Op het moment dat ik dit schrijf worden de maatregelen omtrent corona weer aangescherpt, en
dat betekent ook dat de kerkdiensten minder bijgewoond worden.
Ik hoop wel dat dit soort diensten plaats kunnen
blijven vinden, desnoods online, (voor een terugblik zie vorige KerkVensters).
Laten we elkaar niet uit het oog verliezen, ook
niet als alles weer online wordt. Laten we naar
elkaar omkijken, door bijv. een telefoontje soms
kom je tot verrassende gesprekken
Houd moed en weet God is dicht bij je, ook al zie
je het nu nog niet.
Wim Jentink
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In de
vakantieperiodes verschijnen
edities van drie weken.

Hallo allemaal,
We leven in een onze
kere tijd,
en we zijn op weg na
ar Kerst.
Zondag is het de tw
eede advent
Een tijd van verwac
hten en delen met
anderen.
God is er en zal on
s helpen ook in deze
moeilijke tijd
en onzekere tijd
Laten we lief zijn vo
or elkaar
Heel fijne weken en

Gods zegen.
Henrike Jentink

We hopen op gunstige ontwikkelingen zodat wij, uiteraard met
schriften, op 12 december het Noota

Groningen en live op Radio4 vanuit Festival
Classique Den Haag.

Saxofoon Duo mogen ontvangen.

Ten slotte

De muziek

Het concert vindt plaats op 12 december in de
St Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint om
15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur.

Extreem virtuoos, enorm afwisselend en een
berg vol met saxofoons; dat is kort samengevat
het Noota Saxofoon Duo. Marijke Schröer en
David Cristóbal Litago spelen nu al ruim 10 jaar
samen, en waar zij eerder 4 saxen meenamen
naar hun concerten is dat nu beetje bij beetje
uit de hand gelopen tot zo’n 10 stuks. Niet
alleen wordt in geuren en kleuren over het programma verteld, maar uiteraard ook over al die
verschillende instrumenten.
Afwisselend: van John Dowland (16e eeuw),
Johann Sebastian Bach, Beethoven, Paganini,
Piazzolla, tot in de huidige tijd: Dolf de Kinkelder, Barry Cockcroft, Marc Mellits
Een leuke kers op de taart is ‘Nota Bene!’, speciaal voor Noota gecomponeerd. Dolf deed
hierin iets enorm bijzonders; álle saxofoons
komen namelijk op een lucratieve manier aan
bod.
Noota gaf eerder al concerten op o.a. het
Grachtenfestival Amsterdam, Sonsbeekfestival
Arnhem, Terug naar het Begin, Oosterpoort

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.
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
7121 DN Aalten,
in 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.

Sint Jorisconcert op
12 december 2021:
Noota Saxofoon Duo
blijvende inachtneming van alle voor

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.

Naar aanleiding van de nieuwste
maatregelen tegen corona:
We vragen bij binnenkomst naar uw QR-code.
Ook vragen we u een mondkapje te dragen bij
binnenkomst. Zie voor de laatste informatie
over de coronamaatregelen onze website:
sintjorisconcerten.nl.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een
richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd
om het mogelijk te maken deze concerten
te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u
op de volgende websites:
sintjorisconcerten.nl
nootasaxophoneduo.com

Voor de huidige coronamaatregelen
verwijzen we naar de homepagina
van onze website.

Ada Haasnoot, Gerda
ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greydanus
Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Christiaan Eppink
Gerrit ter Maat
Leo Postma
Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink

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

Inleveren kopij
Het eerstvolgende KerkVenster
verschijnt op vrijdag
17 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 inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 8 december 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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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06-48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

Advent

Het is advent. Tijdens advent leven we toe naar Kerst. Een tijd van afwachten,
hopen en uitzien naar het goede nieuws. Deze keer op de Andersumme twee
pagina’s uit het gezinsboekje van Kind op Zondag. Dit gezinsboekje is een
boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de hele adventsperiode.
Het is ook een soort plakboek waarin verhalen en beelden verzameld worden.
Doe de proefjes, lees de gebeden en verhalen en onderneem de gezinsactiviteiten. Voor elke dag een nieuwe bladzijde.
Jij kunt ook zo’n boekje in je brievenbus krijgen! Hoe? Stuur een mailtje
met jouw naam en adres naar: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
en wij zorgen dat je zo’n adventsboekje in je brievenbus krijgt!

KerstChallenge

Op de vorige Andersumme konden jullie lezen over KerstChallenge die we wilden
gaan organiseren. Helaas verwachten we dat dit, gezien de aangescherpte
maatregelen, niet in de vorm die we in eerste instantie bedacht hadden kan
doorgaan. We zijn op dit moment druk aan het bedenken óf en hoe we de
KerstChallenge door kunnen laten gaan. Hou daarom de Andersumme en de
website van het jeugdwerk jeugdwerkprotestantsegemeenteaalten.nl in de gaten.
Heidi Ebbers

Geef Licht!

