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Wat is jouw grootste vreugde en wat
is jouw grootste zorg in deze tijd?
In het afgelopen jaar hebben er in KerkVenster veel zorgen gestaan, maar is er ook
veel vreugde gedeeld. Dit allemaal tegen de achtergrond van wat in heel Nederland
zorg en vreugde gaf. De redactie heeft als afsluiting van dit bewogen jaar een
aantal mensen (jong en ouder) gevraagd hun grootste zorg en grootste vreugde
te beschrijven en te delen. Daarbij verwijzen we ook graag naar het verhaal van
Nadine Stemerdink-Bongen (pagina 13), waar zij op heel persoonlijke wijze haar
vreugde en verdriet beschrijft en tevens een oproep doet. Ons rest u een gezegend
kerstfeest en een goede jaarwisseling toe te wensen.

redactie KerkVenster

Druk, druk, druk …
Vroeger stuurden we trouw alle familieleden
en kennissen een mooi kerstkaartje met een
persoonlijke groet erop. Alle kaarten die we
terugkregen hingen we op en de mooiste
werden bewaard.
Maar u kent het … Druk, druk, druk ….
De kaarten haalden we op tijd in huis en
deden we net voor kerstavond nog snel op de
bus. Het jaar daarop: Druk, druk , druk …
Kaarten in huis, maar op kerstavond nog niet
geschreven.
‘Nou ja, volgend jaar …! Dan doen we het
weer op tijd.’ Tegenwoordig krijgen we een
digitale kerstkaart.
‘Oh ja, snel even beantwoorden’ of doorsturen als het een superleuke is.
Tot we onlangs een overlijdensadvertentie
onder ogen kregen van een kennis, die we
jarenlang kerstkaartjes stuurden. Maar
waarbij ook dát helaas verwaterd was. Niet
wetende van ziekte, uit het oog verloren.
Dit jaar … Dit jaar doen we het anders. Dit
jaar hebben we mooie zelfgemaakte kaarten
gekocht. We zullen ze op tijd schrijven, met
een persoonlijke groet. En dit jaar gaan we ze
zelf bezorgen, even aanbellen en een praatje.
Want we hebben het allen juist nu zo nodig:
Omzien naar elkaar.
Want zeg nou zelf: ‘Hoezo? … Druk, druk,
druk … ?’
Jolanda Kemink

Wat is je grootste zorg in deze tijd?

Het baart me zorgen dat we als individu en
samenleving steeds maar meer willen en
niet verzadigbaar lijken te zijn. Dat heeft zijn
weerslag op ons milieu en de natuur, maar
ook op onze persoonlijke omgeving. Af en toe
moeten we even stilstaan en omkijken naar
de effecten van ons gedrag op de wereld en
iets meer omkijken naar een ander.

Bij de zinsnede ‘in deze tijd’ kom ik toch al
gauw uit bij de wereldwijde epidemie. Het
baart mij zorgen dat door zoiets ernstigs
de mensen zó tegenover elkaar komen te
staan. Iedereen heeft het recht om een eigen
mening te hebben, maar mensen hebben
geen recht op hun eigen feiten. Niet iedereen
is wetenschapper of zorgprofessional en ik
vind het zorgelijk als mensen geloven in - en
handelen naar - hun ‘eigen feiten’.
En waar zorgmedewerkers en alle anderen
die door de pandemie overwerkt raken - óf
juist werkloos thuis zitten - in het begin
van de crisis nog met alle warmte werden
omringd, overheerst nu bij ‘het publiek’ de
vermoeidheid, het cynisme en soms zelfs het
wantrouwen.
Laten we onze zegeningen tellen, áltijd zorg
en liefde voor de medemens voorop zetten,
blij zijn met goed nieuws en meeleven bij
slecht nieuws en elkaar in zijn/haar waarde
laten.

Mijn grootste vreugde

Wat is je grootste vreugde

Mijn grootste zorg

Door corona zijn we allemaal even stil komen
te staan. Ik heb de rust gehad om eens goed
om me heen te kijken naar alles wat ik heb.
Zo haal ik mijn vreugde nu veel meer uit de
kleine dingen en samen zijn met de mensen
die het dichtst bij me staan. Mijn grootste
vreugde is het tevreden kunnen zijn met wat
je hebt en niet altijd hoeven streven naar het
grootste.
Dorian Meynen

in deze tijd?
Tja, dan wordt het na een wereldwijde crisis
ineens heel persoonlijk. Wie mij kent, weet
wat mijn grootste vreugde in deze tijd is.
Na vele jaren relatie- en huwelijksgeluk en
het krijgen en opvoeden van twee gezonde
jongens is mijn man en mij een derde kindje
gegund. Het is een wonder waarvoor ik
mezelf dagelijks in mijn arm moet knijpen.
Nog nooit heb ik zo vaak en zo openlijk
mezelf ‘een gezegend mens’ genoemd, of
het nu bij de dokter, bij een vriendin of bij de
kassa van de bakker is.
Met het groeien van mijn buik en de baby
daarin groeit mijn vreugde en wij zijn erg
nieuwsgierig naar de gezinsuitbreiding, die
D.V. begin 2022 een feit zal zijn - hoewel de
kleine zich nu al lekker roert.
Wonderen gebeuren nog steeds!
Martine Scholl

Overdenking
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Mijn grootste zorgen
hebben te maken met de
klimaatveranderingen
Allereerst in fysische zin: de gevolgen van ons
gedrag op de aarde en de atmosfeer. Ik maak
me ook zorgen over het leefklimaat in sociologische zin. De tweedeling die op allerlei
fronten herkenbaar is: arm en rijk, noord en
zuid, gezond en ziek, sterk en zwak, boer en
burger, gevaccineerd en niet-gevaccineerd.

Ik word blij van echte ontmoetingen
Ik maak me zorgen over situaties waarin
mensen tegenover lijken te staan, situaties
waarin mensen over elkaar oordelen in plaats
van echt met elkaar in gesprek gaan. In onze
samenleving lijkt er in toenemende mate
sprake van polarisatie en tweedeling. Ik maak
me daar zorgen over en het geeft me een
ongemakkelijk gevoel. Hoe bestaat het dat
een aanzienlijk deel van onze samenleving
armer lijkt te worden, terwijl een ander deel
steeds rijker wordt? We willen hier toch niet
onverschillig tegenover staan? Het kan toch
niet waar zijn dat we deze situatie in stand
willen houden? Toch lijkt het er soms wel op.
De oplossing in mijn ogen is dat we elkaar
weer echt ontmoeten en vandaaruit samen
leven en werken. Ik word blij van situaties
waarin mensen nieuwsgierig naar elkaar
zijn, vanuit aandacht voor elkaar zien wat de
ander nodig heeft. En dan niet alleen binnen
ieders eigen groep. We moeten uit onze eigen
bubbel treden. Zien wat anderen sterker en
beter maakt. En niet alleen zien, maar daar
ook naar handelen. Regelmatig zie ik dat
in het klein om me heen. Geluk zit in kleine
dingen. Maar het zou wel fijn zijn dat we,
wat we in het klein vaak wel zien en doen,
ook weten te vertalen naar de grote beslissingen. Beslissingen in het kader van zaken
als bestrijding van de armoede, behoud van
de aarde en perspectief voor onze kinderen.
Alle kinderen.
Kerst staat voor mij voor je kwetsbaar durven
opstellen, want dat is nodig om elkaar echt te
begrijpen en te ontmoeten. Hoe krachtig is
dat ons voorgedaan!
Ap te Winkel,
voorzitter stichting KerkVenster
en lid beamteam PG Bredevoort

Ik houd niet van tweespalt. Ik schep vreugde
in harmonie. Ik kan intens genieten van
muziek; van kerkmuziek, van kamermuziek en
ook van moderne muziek. Aan het einde van
het jaar geniet ik van de Top 2000. Zoveel
verschillende muzieksoorten die voorbijkomen tussen Kerst en oudjaar. Dit jaar heb
ik voor het eerst mijn ‘verlanglijst’ met 35
muzieknummers ingevuld en ingestuurd. Mijn
35 nummers hebben vást ergens een plek op
de ranglijst. Ik geniet al bij voorbaat van de
wetenschap dat er naast de 35 nummers die
ik heb ingediend nóg 1965 nummers worden
gedraaid die ik misschien wel net zo mooi
vind, of die voor iemand anders een bijzondere betekenis hebben. Ik weet niet precies
op basis van hoeveel ‘stembriefjes’ de Top
2000 uiteindelijk wordt samengesteld, maar
het zijn er duizenden. En dat maakt de lijst
en het luisteren naar die Top 2000 zo inspirerend. Het zijn al die verschillende stemmen
die samen zorgen voor prachtig resultaat. De
veelstemmigheid in de Top 2000 zie ik terug
in onze gemeente. Dat ik jullie dominee mag
zijn, brengt mij vreugde.
Ten diepste is het dat kind in de kribbe, dat
werd toegezongen door ruige herders en
engelenkoren, dat mij elk jaar weer weet
te ontroeren en hoop geeft op een wereld
waarin mensen, dieren, planten in volstrekte
harmonie met elkaar leven op deze aarde.
Elizabeth van Deventer

Dank en geef van
wat je is gegeven
Door Anneke Wattel
Kerst; voor veel mensen een tijd van gezelligheid, samen zijn, cadeautjes, warmte en licht.
Voor anderen een tijd van eenzaamheid, duisternis, gemis en tekort.
Dit is het tweede jaar dat we allemaal Kerst
vieren met beperkingen door corona. Verschillende kerstvieringen gaan niet door, waardoor
we het samenzijn wéér moeten missen. Terwijl
we juist in deze donkere en koude dagen vaak
zo’n behoefte hebben aan licht, warmte en ontmoeting. We hadden zo gehoopt en gebeden
dat het nu anders zou zijn. Maar helaas …
We kunnen inderdaad heel veel dingen niet.
Maar wat kan er wél? In het gezin waar ik uit
kom waren ook moeilijke tijden; door ziekte
of weinig geld. Mijn moeder zei dan: ’Tel je
zegeningen. Kijk naar wat je wél hebt en kan,
en dank daarvoor.’ Als kind vond ik dat weleens lastig, maar door de jaren heen lukt het
me steeds beter en helpt het me elke keer als
ik moeilijke, zware tijden doormaak. Dan zie
ik weer de mooie en goede dingen die ik heb
gekregen, maar die soms zo vanzelfsprekend
zijn. Zoals; eten, drinken, een warm huis, lieve
mensen, een land waar we in vrijheid leven.
Iets anders wat mijn moeder ons leerde was:
‘Deel uit van wat je wél hebt. Daar word jij en
wordt die ander gelukkiger van.’ Dat kan al iets
kleins zijn: een vriendelijk woord, een kaartje,
eten, tijd om te luisteren, een glimlach, hulp in
en om het huis, iets uitlenen of weggeven, vul
zelf maar aan. Wat heb jij en kan jij geven aan
een ander?
Jezus kwam ook om te geven. Hij verliet zijn
volmaakte thuis en werd een kwetsbaar, arm
mens. Hij deelde constant uit van wat Hij had:
vergeving, genezing, liefde, nabijheid, wijsheid,
en zelfs zijn eigen leven gaf Hij voor ons. Om
ons het mooiste te geven: vergeving en een volmaakt, eeuwig leven. Samen leven met Hem en
met God de Vader. Zoals we lezen in Johannes
3: 16.
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die
in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.
Ja, het is een moeilijke en soms zware en eenzame tijd. Maar misschien is er toch iets wat
jij zou kunnen geven aan of doen voor een
ander om deze tijd te verlichten en tot zegen
te zijn. Zodat ook deze Kerst licht en goedheid
overwinnen!
Ik wens u fijne kerstdagen toe en ik geef jullie
deze zegen mee voor het nieuwe jaar:
May your heart be lifted in praise this Christmas
for the wonderful gift of Jesus and the joy He
brings to our lives.
(Mag uw hart deze Kerst gevuld worden met lof
voor het geweldige geschenk van Jezus en de
vreugde die Hij in onze levens brengt.)
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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
ds. Ada Endeveld
Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl

Collectes en giften
Giften
Via wijkmedewerkers/predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

31,00

Collectes in de dienst tot november
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 1.014,65

Collectes online-diensten
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €

Wij feliciteren
Mevr. C. te Bokkel-te Roele, Buninkdijk 3A; mevr.
G. Maas-Ansink, Schaarsdijk 4; mevr. A.G. Naviste Lindert, Tolhuisweg 8A, en mevr. A.J. Kersjes,
Ambthuiswal 2 - K.04 vieren in de komende
weken hun verjaardag. Mevr. Te Bokkel wordt op
24 december 89 jaar en mevr. Maas wordt op
31 december 84 jaar. In het nieuwe kalenderjaar viert mevr. Navis op 2 januari haar 88e verjaardag en mevr. Kersjes hoopt op 9 januari de
leeftijd van 93 jaar te bereiken. Alle jarigen van
harte gelukgewenst en een gezellige dag gewenst
met al uw dierbaren.

Zieken
Allen die ziek zijn of gebukt gaan onder lichamelijke klachten, therapieën of medische behandelingen ondergaan, 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 licht toewensen in deze donkere
dagen rond Kerst. We kunnen lichtpuntjes voor
elkaar zijn.

25,00

Bij de diensten Bredevoort
Op zondag (tweede kerstdag) en oudejaarsavond
zijn er dit jaar geen vieringen. Tip: kijk een kerstviering uit een andere plaats in Nederland via
kerkdienstgemist.nl.
Op zondag 2 januari is er dienst om 10.00 uur.
Het traditionele nieuwjaar wensen vervalt vanwege de maatregelen.

Persoonlijk bericht
Velen die mij na staan, weten dat ik het afgelopen jaar mantelzorger was voor mijn zus, die
een ernstige ziekte had. Zij is op 28 november
overleden, op het moment dat ik voorging in
de eerste adventsviering. Ze was niet alleen, de
laatste weken was ze voortdurend in gezelschap
van mijn andere zus, van lieve vrienden of van
mij. Het afscheid op 4 december vond in besloten
kring plaats, maar werd door ons en anderen als
goed ervaren. Ze wordt gemist.
Ada Endeveld

Hoe ver is het nog?

Kerstfeest senioren
Op vrijdag 17 december kan de kerstbijeenkomst voor senioren niet doorgaan.
In plaats van een samenkomst zenden we de
kerstviering online uit. U kunt deze volgen op
www.kerkdienstgemist.nl/ (zoeken op Bredevoort) of onder de webpagina ‘kerkbeeld’ op
www.pkn-bredevoort.nl.
Het begint om 14.30 uur, maar u kunt deze
uitzending ook later nog op beide kanalen
bekijken. Na het kerstfeest zullen de kerstpakketten en kerstgroeten rondgebracht worden.
Alle bewoners van het Ambthuis krijgen hun
pakket of groet op zaterdag 18 december.
de Pastorale Raad

Reizend door Uw Woord,
waakzaam als de wijzen
volgen we Uw licht
dat elke nieuwe dag
opkomend uit het oosten
Uw weg ons wil wijzen
met Goddelijke overwinningskracht.
Verheugd verwachten wij
de komst van ’t Koninkrijk,
de dag waarop Uw licht
zal blijven stralen
als teken dat U ons
voor eeuwig hebt bevrijd.
Knielend voor Uw troon,
het kostbaarste U gevend,
de liefde voor U
die we dagelijks van U kregen
in geuren van nardus
om ons heen gevleid
loven we in bruidskleed
U in Uw heerlijkheid.
Coby Poelman-Duisterwinkel
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Kerstnachtdienst in de St. Joriskerk
Eigen - Aardig - Heden

Tekst: Jos Wessels - Illustraties: aangeleverd

Op kerstavond, vrijdag 24 december om 23.00 uur
is er een online-kerstviering vanuit de St. Joriskerk
in Bredevoort. De dienst is vanwege de corona
regels alleen digitaal bij te wonen via www.pknbredevoort.nl onder het kopje ‘KerkBeeld’. De
dienst is rechtstreeks te volgen, maar kan ook
later worden teruggekeken, tot een maand na
dato.
De viering is opgezet door de Alles-is-anderswerkgroep van de Protestantse Gemeente Brede
voort in samenwerking met Katholiek Kontakt
Bredevoort. Voorganger is pastor Marit Arink. Er is
mooie, eigentijdse zang door Rosanna en Thomas
Reitsema en Gerloeske Nijland-Brezet.
Het thema is: Eigen-Aardig-Heden. De inhoud
is een verrassing, maar dat naast het kerstverhaal het behoud van onze aarde een belang-

Kerststal Bredevoort
te bewonderen
op kerstavond
Tekst: Jos Wessels
Foto’s: Jos Betting
Op kerstavond, vrijdag 24 december, kunnen kinderen en volwassenen een kerststal met levensgrote beelden bewonderen in Boutique Hotel &
Brasserie De Heerlyckheid, ’t Zand 23 in Bredevoort, tussen 20.30 uur en 22.45 uur.
De stal met levensgrote beelden was voorheen
jaarlijks opgesteld in de katholieke kerk van Bredevoort. Jos Betting en zijn team hebben zich
over de kerststal ontfermd en het geheel liefdevol
gerestaureerd (zie foto). Nu heeft deze kerststal
een plaats gevonden in De Heerlyckheid, dat voorheen Sint Bernardus heette. Een prachtige reden
om op kerstavond even een frisse neus te halen en
tegelijk in kerstsfeer te komen!

rijke rol speelt, zal duidelijk zijn. Net als andere
jaren sluiten wij in ons thema aan bij het thema
van Serious Request: Red de regenwouden van
Zuid-Amerika.
Als u wilt doneren aan Serious Request, dan kan dat
via www.wwf.nl/kom-in-actie/3fm-serious-request.
Wij hopen op vele digitale kijkers/luisteraars.
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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

Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen
Als de coronamaatregelen het toelaten kook ik
weer op woensdag 26 januari en kunnen singles
tussen de 25 en 55 jaar vanaf 17.30 uur aanschuiven op Ludgerstraat 66. Wat we na het
eten doen, beslissen we samen. We kunnen een
spel doen, een onderwerp bespreken of een film
bekijken. Mocht je zin hebben om mee te eten,
laat het dan weten.
Stuur 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.

bredevoort

Op woensdag 19 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.
Degenen die zich opgegeven hebben, kunnen
begin januari een persoonlijke uitnodiging verwachten. Ik zie uit naar onze ontmoeting.
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06 1085 5041.
ds. Elizabeth van Deventer

Je bent van harte welkom!

Overzicht giften
Via de brievenbus:
- Werelddiaconaat Geef licht  .  .  .  . € 30,00
-D
 iaconie en Werelddiaconaat
(collectemunten)  .   .   .   .   .   .   .   .  € 15,25

Via het kerkelijk bureau:
- Kerk en diaconie (collectemunten)   .

€ 27,50

Via dhr. A. Scholten:
- Kerk   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

€ 50,00

Via de bankrekening diaconie:

Verkoop collectemunten
In verband met strengere maatregelen kunnen
de collectemunten alleen via de webshop van
KerkVenster besteld worden. Ze worden dan bij u
thuisbezorgd.

- Voedselbank   .   .   .   .   . € 50,00 en € 50,00
- Kerkgeld november  .   .   .   .   .   .   .  € 20,00
-K
 erk in Actie,
Geef licht  .  .  . € 50,00, € 25,00 en € 100,00
- Giften  .  .  .  . € 25,00, € 15,00 en € 50,00
- KerkBeeld   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 100,00
- Collectes nov./dec.  .  .  .  .  .  . 2 x € 25,00
-G
 od Cares,
Rose Hara  .  .  . € 50,00, € 25,00 en € 100,00
- Collecte nov.   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 15,00
- Werelddiaconaat/Zending   .   .   .   . € 10,00

Via de webshop:
- KerkBeeld   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€ 75,00

Kerstcollectes
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De collectes in de kerstdiensten zullen
bestemd zijn voor Kerk in Actie - Geef licht
aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
U kunt doneren via de GIVT app of overmaken
op de bankrekening van de diaconie :
NL41RABO0300216548 t.n.v. diaconie PG Aalten
o.v.v. Kerk in Actie-vluchtenlingenkinderen.
Voor verdere info verwijzen we u naar de site
van Kerk in Actie: kerkinactie.protestantsekerk.nl/
zoeken/?q=kerstcollecte+2021

We bevelen de collectes van harte bij u aan.

Mondkapjes naaien

Hieronder een verslag van een van de
projecten van Kerk in Actie, ditmaal
over het Priscilla Centrum in India.
In India richten de partners van Kerk in Actie,
waaronder Priscilla Centrum, zich momenteel
voornamelijk op de bestrijding van het coronavirus. De vrouwen uit het centrum naaien bijvoorbeeld mondkapjes. Daarnaast is Priscilla Centrum
met een aantal nieuwe kerkpartners begonnen
aan een nieuw type trainingsprogramma.

Covid-19 in India
Plotseling moest het land in lockdown in maart.
De arbeidsmigranten in de steden hadden geen
werk en inkomen meer, en velen probeerden
terug te keren naar hun thuisdorpen. Omdat
bussen en treinen niet meer reden, zijn veel
mensen gaan lopen of fietsen naar hun dorpen
op het platteland. Ze hadden de hoop dat daar
in elk geval nog eten zou zijn. Ook vanuit NoordOost India zijn veel arbeidsmigranten teruggekeerd naar hun dorpen. Ze zitten daar nu veelal
zonder werk en inkomen.

Priscilla Centrum heeft meerdere lokale centra
die aan lokale partnerkerken zijn verbonden. Normaal gesproken worden daar vrouwen getraind
in het naaien van allerlei producten die Priscilla
Centrum voor hen vermarkt. Maar de vraag naar
deze producten is door de lockdown erg afgenomen. P
 riscilla Centrum had gehoopt veel van
de artikelen te kunnen verkopen in kerken tijdens
het kerstseizoen, maar bijeenkomsten van meer
dan vijf mensen zijn nog verboden. Verschillende
centra zijn nu begonnen met het naaien van
mondkapjes met filters.
Met de huidige lokale kerken gaat Priscilla Centrum door met het ondersteunen van vrouwen in
nood door het geven van naaitrainingen en vermarkten van hun producten.

Nieuw programma
Daarnaast is Priscilla Centrum met een aantal
nieuwe kerkpartners begonnen aan een nieuw
trainingsprogramma. Daarbij dagen ze kerken uit
om tot zegen te zijn voor hun hele gemeenschap.
Priscilla Centrum wil met behulp van Bijbelstudies
laten zien dat de verantwoordelijkheid van de
kerk niet alleen ligt op geestelijk terrein, maar ook
op sociaal terrein en in de zorg voor de schepping.
Priscilla Centrum geeft ook trainingen in voedsel
verwerking en vermarkting. De voorlopige plan-

nen van de kerken die de trainingen hebben
gevolgd, liggen op het gebied van biologische
landbouw, zijdeteelt, het houden van biokippen
en het planten van bomen.

Boven en onder:
Vrouwen leren er vaardigheden om
daardoor op eigen benen te kunnen staan.
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Begroting 2022 van het college van kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente Aalten

Protestantse gemeente te Aalten
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2022

De begroting is op 16 november jl.
aan de grote kerkenraad voorgelegd

Verkort Overzicht
Begroting
2022

Begroting
2021

Rekening
2020

37.150
89.750
605.900
12.000

123.740
7.500
624.060
400
-

36.372
82.417
685.765
65
6.292

744.800

755.700

810.911

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

161.244

87.880

154.350

13.600

8.000

26.425

16.100
415.450
16.800
51.000
126.600
21.200
5.000
-

9.960
406.154
13.940
51.900
148.301
20.880
870
400

16.235
392.055
19.016
52.429
152.163
22.913
1.044
50

826.994

748.285

836.680

Operationeel resultaat (A)

-82.194

7.415

-25.769

50.000
-

350.000
-

4.356.665
-297.037

50.000

350.000

4.059.628

-32.194

357.415

4.033.859

en aansluitend goedgekeurd.
Algemeen
Voor het jaar 2022 is er een tekort begroot van
€ 32.194 (resultaat verslagjaar), het resultaat
naar algemene reserve is echter € 6.500 negatief.

Toelichting op de baten en lasten
Baten
Door andere wijze van presentatie, welke is voorgeschreven door de PKN, zijn de bedragen niet
direct met elkaar te vergelijken.
De inkomsten uit onroerende zaken zijn met
name huurinkomsten van de kerk, Elim en de
twee pastorieën.
De opbrengsten uit rente en beleggingen zijn met
name rente-inkomsten. De spaargelden zijn in het
verleden voor langere tijd vastgezet, zodat deze
toch nog rente genereren. De inkomsten uit verhuur van gronden en burgerwoningen zullen de
komende jaren licht stijgen.
De opbrengsten levend geld daalden in de afgelopen jaren snel, die daling zal in de toekomst
doorgaan. Dit betekent dat er in de toekomst
minder mogelijk is en er op termijn bezuinigd
moet gaan worden.
De meerjarenprognose, die is opgesteld tot en
met het jaar 2029, laat een jaarlijkse daling zien
van meer dan € 26.000 per jaar. Bij elkaar is het
€ 183.000 minder opbrengsten uit Kerkbalans en
collecten. Vanwege corona zijn er minder kerk
bezoekers geweest, wat direct gevolgen heeft
voor de collectegelden. De daling in het jaar 2021
is versneld vanwege corona, de verwachting voor
jaar 2022 is dat deze daling zich niet zo sterk
voortzet.

Lasten
De verwachte uitgaven voor de kerkgebouwen
stijgen, omdat er onderhoud aan het orgel van de
Oude Helenakerk gedaan moet worden. De verwachting is dat dit rond de € 100.000 zal kosten.
Een groot deel hiervan zal via subsidies terugkomen (o.a. via de Stichting Restauratiefonds
Oude Helenakerk).
De uitgaven voor energie zullen stijgen. In 2022
zullen de gebouwen voorzien worden van zonne
panelen, zodat deze uitgaven daarna zullen
dalen.
Bij de overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen is een hoger bedrag begroot, dit zijn
uitgaven t.b.v. onderhoud van woningen (Kerkstraat, Ludgerstraat).
De afschrijvingen blijven redelijk gelijk doordat er
niet veel investeringen begroot worden.
De uitgaven voor het pastoraat stijgen licht. Die
stijging komt door hogere afdracht per predikant
en meer inzet van de kerkelijk werkers in het jaar
2022.

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)

Uitgaven voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn hoger begroot dan in de begroting van
2021.
De uitgaven voor salarissen en vergoedingen
dalen met ongeveer € 21.000 door minder uitgaven bij de organisten en kosters vanwege
minder kerkdiensten, en bij het kerkelijk bureau
vanwege minder uren.
De uitgaven kosten beheer en administratie
zullen ten opzichte van de begroting 2021 niet
verder dalen.
Bij
de incidentele
baten is een subsidie t.b.v.
Ingediend
op 21-11-2021
onderhoud orgel Oude Helenakerk ingerekend
voor € 50.000.
Het tekort is begroot op € 32.194, vanuit de
bestemmingsreserves wordt € 25.694 ingezet om
het pastoraat te ondersteunen.
Het tekort voor het jaar 2022 wordt begroot op
€ 6.500.
Volgens de meerjarenprognose zal er bij het huidige beleid tot en met het jaar 2029 een tekort

zijn van meer dan € 830.000, ervan uitgaande
dat de predikant die tussentijds met emeritaat
gaat en personeel dat tussentijds met pensioen
gaat, niet vervangen worden.
Om direct al op korte termijn fors te bezuinigen
zou ten koste gaan van het pastoraat. Het tekort
mag even oplopen, maar niet hetgeen volgens de
meerjarenprognose ingerekend is.
Deze achteruitgang komt omdat er jaarlijks
minder kerkleden zijn door overlijden, vertrek en
opzegging, en er bijna geen aanwas van nieuwe
kerkleden is. De uitgaven stijgen jaarlijks door
1
indexatie. Minder inkomsten en lichte stijging
van de uitgaven zorgt dan dat het tekort versneld
oploopt.
De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau
ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ondergetekende.
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester
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Harapan Baru Aalten Nederland
Tekst: Heidi Ebbers - Foto’s: Aangeleverd

Maandag 6 december al vroeg in de ochtend zag ik dat
ik een berichtje had van Nick Rensink. Nu is dit wel vaker
zo, want Nick houdt ons regelmatig op de hoogte van de
projecten van Harapan Baru Lombok Indonesia.
Maar deze ochtend was het helaas
een zeer verontrustend bericht.
Die nacht was er een zware storm
geweest met overstromingen en
landverschuivingen. Nick en zijn
team waren gelukkig oké. Ze zouden
zo snel mogelijk het rampgebied
ingaan om te bekijken wat de
schade was en om eventuele noodhulp te bieden. In de loop van de
dag en week werd de omvang van
de ramp steeds duidelijker. Via de
app en Facebook worden we op de
hoogte gehouden. Vanuit Nederland proberen we Nick en zijn team
zo goed mogelijk te ondersteunen.
Daarom wil ik jullie aandacht graag
vragen voor onderstaand bericht
van Harapan Baru Lombok Indonesia:

Lieve mensen,
Zoals jullie misschien wel gehoord
hebben is West-Lombok, de regio
waar wij werken, hard getroffen
door overstromingen en landverschuivingen. De overstroming trof
ook ons kantoor. Helaas zijn de
bibliotheek en onze apparatuur
voor gehoortesten stukgegaan.
Echter is dit een bijzaak als we
zien dat er honderden, zo niet duizenden mensen opnieuw dakloos
zijn geraakt. De laatste informatie
die wij hebben is dat ruim 4000

families getroffen zijn door de overstromingen, waarvan 400 families
zwaar (waterhoogte 180 cm of
hoger). Daarnaast zijn er tientallen
families getroffen door landverschuivingen, waardoor hun huizen
totaal verwoest zijn. Men gaat
momenteel uit van vier doden en
een aantal vermisten.
Ons team is druk bezig met het
helpen van de getroffenen in de
regio’s Medas en Ranjok. We verwachten de noodhulp uit te breiden
naar nog zes andere regio’s.
Echter, wij kunnen dit niet alleen.
We hebben jullie hulp hard nodig
om de slachtoffers van de over
stromingen te helpen.
Met de Kerst voor de deur hopen
wij dat niemand in de kou gelaten
wordt, en dat iedereen hier op z’n
minst een veilige plek heeft en er
in basis
behoeftes voorzien kan
worden. We hebben een aantal
families kunnen helpen met dekens
en andere goederen om de eerste
nacht door te komen. Maar er
wachten nog veel meer families op
onze hulp. Mogen wij op jullie hulp
rekenen?

Doneren
Stichting Harapan Baru Aalten
Nederland: IBAN: NL49 RABO
0310 3902 49 - BIC: RABONL2U
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Commissie Afscheid
Oosterkerk

Oosterkerk Aalten, een
kerk van alle tijden

	Herdenkingsboek
en cd’s Oosterkerk

Bij de opmaak van het boek zijn er een paar vervelende foutjes ingeslopen wat betreft jaartallen.
Bij de verhalen van de predikanten Aja Yntema,
Wim Everts, Riemer Faber en Klaas de Lange klopt
het jaar van indiensttreding niet. Per ongeluk is
het jaar van de fusie (2006) gekozen als startjaar
voor hun predikantschap in Aalten.

• Vergeten op te halen?
• Niet besteld?
• Een extra exemplaar?

Hier volgen de juiste data:

Op vrijdag 24 december van 10.00 - 12.00 uur
is er gelegenheid om uw boeken en cd’s alsnog
op te halen. Ook kunt u dan extra exemplaren
kopen, ook zonder bestelling vooraf (zolang de
voorraad strekt). Mocht u de boeken eerder willen
hebben, dan kan dat alleen via de webshop van
de PG Aalten.
De boeken zijn nu ook te koop bij Messink &
Prinsen, meneer Kees en het Onderduikmuseum.

Aja Yntema kwam in 1980 in dienst als predikant van de Hervormde Gemeente van Aalten tot
2006 (fusie). Daarna was ze tot 2017 in dienst
van de Protestantse Gemeente Aalten.
Wim Everts kwam in 1989 in dienst als predikant
van de Hervormde Gemeente van Aalten tot
2006 (fusie). Daarna was hij tot 2020 in dienst
van de Protestantse Gemeente Aalten.
Riemer Faber kwam in 1987 in dienst als predikant van de Gereformeerde Kerk van Aalten tot
2006 (fusie). Daarna was hij tot 2020 in dienst
van de Protestantse Gemeente Aalten.
Klaas de Lange was in dienst van de Protestantse
Gemeente Aalten van 2009 tot 2014.

Informatie, vragen en nabestellen?
Stuur een mail naar henk.tepaske@pgaalten.nl.
De cd is te bestellen via: kerkvenster.webshop.nl

Verder staat op bladzijde 120 in de laatste alinea:
14 december 1913. Dat moet 14 december 2013
zijn.
Commissie Afscheid Oosterkerk

De pen opgepakt

Wat een boek …
Ik had wel een bepaalde verwachting want het
zijn niet de minsten die er aan gewerkt hebben,
maar vanaf de eerste pagina heeft me het boek
van de Oosterkerk in alle opzichten verrast. Wat
een schitterende uitvoering, de opmaak, de
grootte, mooi gebonden, de foto’s en de prachtige verhalen en artikelen. Het aankoopbedrag
was eigenlijk een schijntje voor wat je krijgt.
En wat een energie moet het gekost hebben
om alle artikelen en foto’s bij elkaar te scharrelen of te maken, de teksten redigeren en op te
maken. Alle hulde voor de makers, Ben Lammers
en Herman Onnink, en de stille werkers die op
de achtergrond hieraan gewerkt hebben. Jullie
hebben met z’n allen een zeer waardevolle erfenis
gecreëerd voor alle mensen die aan de Oosterkerk zulke waardevolle herinneringen hebben. Het
is voor het nageslacht vastgelegd. Bravo voor de
initiatiefnemers.
En vergeet vooral niet om dit boek aan te melden
(voor 31 december a.s.) bij de Ecal in Doetinchem
om genomineerd te worden voor ‘Best uitgegeven
boek in de Achterhoek in 2021’. Dit boek heeft
recht op een prijs.
Arnold Arentsen

Foto’s: Arnold Arentsen

Bij de familie Heideman thuis staat een kerkbank uit de Oosterkerk. De redactie
ontving een leuke foto ervan, met Suze en Sofie erop. Foto: familie Heideman
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De medewerkers van KerkVenster
wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2022.
G.H.Aalbers, W.A. Andela, A.Arentsen, I.Arentsen, fam.Assink, J.H.Assink, C.A.Baas, J.Baten-Demkes, E.van Beek, G.W.C.Beernink, G.E.v.d.BergWestmaas, M.B.A.Berkelder-Westerveld, D.J.Berntsen-Hiddink, G.J.A.Blekkink, H.van Bochove, J.Boer, G.P.de Boer, B.te Bokkel-Ebbers,
D.H.te Bokkel, G.J.te Bokkel-Kämink, A.J.Bolks, T.Bollen, A.Bongen, A.te Brake, W.te Brake, G.Bussink, J.A.Bussink, R.M.Bussink, G.J.Colenbrander,
B.Cornelissen-te Paske, J.A.Cornelissen, I.Damen-Westervelt, B.Demkes-te Winkel, F.W.Diersen, G.Diersen, A.Doornink, G.Doornink, H.Drenth,
A.A.J.Driessen, H.Driessen-Hoftijzer, W.Droppers-Sellink, D.Ebbers-Diepenbroek, I.Ebbers-Onnink, J.Ebbers, fam.Eenink, B.van Eerden, G.H.van
Eerden, G.H.van Eerden-Zeilemaker, J.van Eerden, U.I.van Eerden, B.Elburg, G.W.Essink, R.Fles-te Kloeze, L.Franssens, G.Fukkink-Jentink,
H.Fukkink, H.G.Fukkink, R.Fukkink, G.J.Geurkink, W.Geurkink, L.Greydanus, B.Grievink, D.G.Grievink, B.de Groot, J.H.Grotenhuis, E.C.W.GunsingWesterveld, A.Gussinklo, A.J.Gussinklo, T.H.Gussinklo-Sonderlo, W.Gussinklo, I.B.ten Haaf-Jansen, A.H.ter Haar-Nijman, J.F.ter Haar-ter Horst,
S.H.ter Haar-Sturris, A.Haasnoot, J.Haring, E.J.ten Harkel, G.Hartemink, mevr. Hartemink-Kraak, A.T.Heersink, G.H.Heijnen, Joh.Heijnen,
B.Heinen, B.J.Heinen, J.H.Helmink, E.Hengeveld-Jentink, G.Hengeveld, F.C.te Hennepe, I.Heusinkveld, J.W.Hietland, J.B.Hinkamp, A.HoefmanKoskamp, A.G.Hoftiezer, R.Hoftiezer-te Brake, G.Hoftijser, A.Hoftijzer-Hoftiezer, A.Hoftijzer-Kämink, G.H.Hoftijzer, J.G.Hoftijzer, J.G.Hoftijzer,
W.Hoftijzer, A.ter Horst-Bulsink, C.W.ter Horst, E.J.ter Horst, G.H.ter Horst, J.W.ter Horst, mevr.Houwer, mevr. Houwer-Jansen, J.C.Houwer-Jentink,
W.H.Houwers, H.J.Huitink-Prinsen, A.J.Jansen, B.J.Jansen, H.Jansen, I.Jansen, J.C.Jansen, F.Jentink, D.Kämink, J.Kämink, L.Kämink, W.Kämink,
G.W.Kip, B.H.Klein Entink, R.J.Klein Entink, M.Klein Poelhuis-Lensink, G.Klein Wolterink, G.Klein Wolterink, A.Klumpenhouwer, H.Klumpenhouwer,
J.Kolstee, A.Korthout-Drost, D.W.Koskamp, E.Koskamp-Luijmes, W.Koskamp, D.G.Kraaijenbrink-Veldhuis, J.W.Kraaijenbrink, R.Kraaijenbrink,
W.Kraaijenbrink, G.H.T.Kremer, D.H.Kuenen, E.H.H.Kuenen, J.B.M.Lageschaar, A.Lammers, B.Lammers, I.Lammers-Wildenbeest, W.Lammers,
F.C.Lensink, I.J.Luijmes-Ebbers, H.W.Luimes, J.W.Luimes, D.W.Luiten, G.J.Luiten, H.Luiten, H.Luiten, W.Luiten-Heijnen, E.D.ter Maat, G.ter Maat,
G.ter Maat, H.J.ter Maat, M.G.van der Meij, R.R.Meinen, H.J.Mengerink, A.J.Meijnen, J.Meynen, C.Navis, R.Navis, A.J.Nieuwenhuis, W.M.NijenesNellestein, H.W.Obbink, J.B.G.Oberink, D.R.A.Oldenhave, H.Onnink, J.H.Oosterink, T.Oosterink, B.G.Ormel, G.L.Overbeek, B.te Paske, H.Pennings,
D.W.Perebolte, G.J.Pluimers, L.Postma, G.A.Reiling, H.S.Rendering, L.Rengelink-Toebes, R.Rensink-Arentsen, J.H.Rhebergen, F.R.Roos, M.Ruesink,
G.H.Ruessink, J.Rutgers, J.W.Rutgers, J.de Ruijter, D.W.Salemink, T.van Schijndel, E.Schokkin, J.Scholl, G.H.Scholten, H.Scholten-Winkelhorst,
mw.Scholten-Lensink, K.Schoppers, H.J.Schreurs, A.J.Sellink, G.J.Sikking, G.J.Simmelink, G.F.Smilda, A.J.Somsen, L.Somsen-Voltman, M.Somsen,
A.Stronks-ter Horst, A.J.A.Stronks, D.Stronks, G.J.Stronks, H.J.Stronks, H.J.Stronks, J.Swijtink, J.Timmerman-Brusse, G.J.Tolkamp, W.A.Top,
mevr. Uldriks, P.L.Vaags, W.Vaags-te Brake, J.Veerbeek, A.J.Veldboom, W.Vink-Groot Nibbelink, L.Vreman, R.Vreman-Schutte, Y.Vreman,
W.Vroman, H.B.Walvoort, E.Wamelink, E.G.Wamelink, A.G.J.Wassink, J.D.Wassink, D.W.Wensink, H.S.Wensink, H.W.Wensink, G.Westerveld,
H.Westerveld, J.R.Westerveld, W.Westerveld, H.G.Westrum, B.H.Wevers, H.J.Wiggers, B.G.Wikkerink, D.Wikkerink, mevr.E.Wikkerink, G.J.Wikkerink,
H.Wikkerink, J.Wikkerink-Mateman, W.Wikkerink, A.te Winkel, B.H.te Winkel, J.te Winkel, J.T.te Winkel, G.H.Winkelhorst, G.J.Winkelhorst,
H.Winkelhorst, H.B.Winkelhorst-Balke, H.C.J.Winkelhorst, W.Winkelhorst, H.G.Wisselink en P.G.P.Zomer

Resultaat geldwerving KerkVenster
Elk jaar is in de folder van de geld
werving een begroting opgenomen.
Sinds drie jaar laat de begroting
een tekort zien. Dat is voor sommige
mensen een (voorgenomen) reden om
hun vrijwillige bijdrage te verhogen.
We zijn natuurlijk blij als u uw bijdrage
verhoogt, maar het moet niet worden
ingegeven door verkeerde veronder
stellingen. Daarom volgt hier een
toelichting.
Tot enkele jaren geleden liep de begroting altijd
op nul. Het bedrag dat als vrijwillige bijdrage op
de begroting stond, was het bedrag dat nodig

was om de begroting sluitend te krijgen, maar
kwam niet overeen met de verwachte opbrengst.
Dat vonden we niet wenselijk en we hebben sindsdien het bedrag opgenomen dat we verwachten
te ontvangen (dat jaarlijks lager wordt, rekening
houdend met een afnemend ledental van de
kerk).
Op grond daarvan is op enig moment een tekort
te verwachten. Wat we aan het einde van het
boekjaar als resultaat noteren, hangt natuurlijk
ook af van de kosten die we maken. Grootste
kosten
posten zijn de druk- en opmaakkosten.
Hierbij speelt een grote rol uit hoeveel pagina’s
een nummer van KerkVenster bestaat. De toename van de drukkosten loopt namelijk niet gelijk
met de toename van het aantal pagina’s. Zo kan
het gebeuren dat de druk- en opmaakkosten in
werkelijkheid (aanzienlijk) lager of hoger uitvallen
dan begroot.

Gelukkig voor ons zijn de laatste jaren de drukkosten lager uitgevallen dan op grond van de
gemiddelde mix was begroot. Mede hierdoor
zijn er nog geen jaargangen afgesloten met een
verlies. Zodra we wel met een verlies te maken
krijgen, is dat niet direct reden voor paniek. We
houden bewust een grote reserve aan om die verliezen te compenseren en KerkVenster nog jarenlang in de huidige vorm te kunnen uitgeven.
We gaan op de ingeslagen weg voort, omdat we
de hoogte van de toezeggingen als een waarderingscijfer beschouwen. En de toezeggingen zijn
elk jaar dusdanig hoog dat we daaruit afleiden
dat het blad gewaardeerd wordt. Een compliment
op basis van cijfers en een motivatie voor alle vrijwilligers. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!
bestuur Stichting KerkVenster
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Kerstattentie Protestantse Bezoekdienst
Dit jaar zit er bij de kerstattentie weer een bureaukalender. Het is een leuke,
gevarieerde kalender geworden met door gemeenteleden gemaakte kunstwerken.
Bij het schilderij van december, gemaakt door Ineke Hijink, hoort een gedicht.
Dit kon niet op de kalender afgedrukt worden. Het gedicht ‘Band van trouw’
willen wij u niet onthouden.

Band van trouw
Gods Geest
die over de oervloed ging,
ver in het begin,
blies Hij de mens zijn levensadem in.
De chaos kreeg een ordening.
Gods Geest
bezielde
tweeduizend jaar geleden,
een maagdelijke schoot.
De Zoon van God, op aarde geboren
voor een wereld in schuld,
opdat geen mens meer verloren,
maar van liefde vervuld,
achter Hem aan,
de weg van genade zou gaan.
Gods Geest
waait uit,
ook in het heden,
wijd en zijd in ’t rond.
De wereld ligt in barenswee,
de schepping kreunt, zucht mee.
Reikhalzend ziet zij uit,
verlangende naar dochters, zonen,
eindelijk aan ’t licht gekomen.
U, Abba Vader, bidden wij,
sta ons met uw Geest van liefde bij,
houd ons oog, ons hart gericht
op uw hoog en helder licht.
Uw Licht dat draagt,
vanaf de oorsprong,
over de eeuwen,
de wereld naar uw toekomst heen.
Uw band van trouw die de aarde
met het hemelse verbindt.
Innerlijke vlam van ’t goddelijk kind.

naar Romeinen 8

Ineke Hijink

Het schilderij van Ineke Hijink.

De kalender van de PG Aalten.
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Mijn verhaal
Op 10 oktober heb ik een heel persoonlijk
verhaal verteld in de kerk. Over onze miskraam en het niet zwanger worden, mijn
fysieke overbelasting en over de twijfels in
mijn geloof en in het gebed. Na de dienst
kreeg ik de vraag waarom ik dit deed en er
zo open over vertelde?
Ik schrok wel even van die vraag. Ik voelde mij
een beetje naïef en vroeg mij af of dit misschien
toch niet zo’n goed idee was. Ik deed dit, omdat
ik dacht dat het goed was om openheid te creëren in de kerk. Zelf vind ik diensten met een
persoonlijk verhaal uit deze tijd het mooiste. Dit
geeft voor mij vaak een beter perspectief aan een
Bijbelverhaal of de overdenking. Ik kan het dan
beter beleven. Daarnaast werkt openheid verbindend. Iets wat in onze kerk en zeker nu in coronatijd nog wel eens ontbreekt.
Het mooie aan die vraag die mij gesteld werd na
de dienst was dat ik daar niet echt heel duidelijk
antwoord op kon geven.
Nu ik een paar maanden verder ben, verbaast
het mij wat er op mijn pad is gekomen. Ontzettend lieve telefoontjes, appjes, kaartjes, schouder
klopjes en duimen. Wat mij het meest is bijgebleven is de volgende opmerking: ‘Weet wel,
doordat je dit gedeeld hebt, dat veel gemeenteleden nu voor jullie zullen bidden en dat er extra
hard wordt getrokken daarboven.’ Dit deed heel
veel met mij. Ik had al wel eens tegen mijn ouders
gezegd: ‘Ik ontvang heel wat klavertjes vier via de
app, maar ik heb bijna geen mensen om mij heen

die voor ons bidden.’ Dit zei ik met een dubbel
gevoel. Enerzijds dat ik mensen mis met dezelfde
overtuiging, als de twijfel van het effect van het
gebed. Het voelde echt als een antwoord op mijn
gebed, wat ik door mijn verhaal te delen teweeg
heb gebracht, zonder dit zelf vooraf bedacht te
hebben.
Naast dit verhaal heb ik ook nog een mooi
gesprek gehad met iemand die mij vertelde dat
hij na een intens gebed steun heeft ervaren. Hierdoor is zijn houding veranderd ten opzichte van
de situatie. Voor hem is dit nog altijd een bijzondere ervaring en toch heeft hij het met weinig
mensen gedeeld. Ik herken wel waarom. Iets
kan als een heel mooie ervaring worden gezien,
maar valt bijna niet uit te leggen. Spreek je het
hardop uit, dan gaat het verhaal een eigen leven
leiden. Ook kunnen er allerlei doemscenario’s in
je hoofd voorbijkomen, waardoor je het moment
bagatelliseert. Je gaat op zoek naar feiten of je
bent bang dat anderen dit voor je gaan doen.
De crux is dat het juist die verhalen zijn die wij
enorm hard nodig hebben om op ons geloof te
kunnen bouwen. Helaas wordt dit dus minimaal
met elkaar gedeeld.
Dit zette mij aan het denken. Ik denk dat er heel
veel mensen zijn met een bijzondere, boven
natuurlijke ervaring. Dit kan heel groot zijn, maar
zeker zo interessant vind ik de kleine onopvallende gebeurtenissen die dagelijks plaats kunnen
vinden. Wij zijn zo druk met alles wat wij zien.
Ik geloof dat het ook goed is om stil te staan bij
wat we niet zien. Het zou zo mooi zijn dat we die
verhalen meer met elkaar konden delen.

Ik geloof dat in kwetsbaarheid juist de kracht van
ons geloof zit. Jouw bijzondere ervaring maak
je niet zomaar mee. Die moet gedeeld worden!
Zodat ook anderen er wat aan kunnen hebben.
Het is hetzelfde als met kennis. Je deelt kennis
zodat anderen er ook van kunnen leren en profiteren. Je moet blijvend gevoed worden wil je
groeien. Dus als jouw ervaring jou heeft geholpen,
waarom zou het iemand anders dan niet kunnen
helpen?
Daarom wil ik een boek gaan schrijven met verhalen van allerlei mensen met een alledaagse
bovennatuurlijk ervaring. Het lijkt mij heel mooi
om met jullie in gesprek te gaan en jullie verhaal
te horen. Bent u geïnteresseerd en wilt u mij aan
verhalen helpen?
Mail of bel mij dan. nadine_bongen@hotmail.
com, tel. 06 31197914. Het doel van mijn boek
is, dat ik hoop dat mensen na het lezen van het
boek geraakt zijn door de verschillende verhalen
van hedendaagse onzichtbare gebeurtenissen,
meegemaakt door moderne mensen van nu.
Door de mensen die hun verhaal durven te delen,
geven we het geloof de ruimte om te groeien!
Nadine Stemerdink-Bongen

De begeleidende
kerstkaart
bij de attentie.
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Bij de diensten Aalten

Online-kerstviering

Oude Helenakerk
woensdag 22 december 2021
aanvang 15.00 uur

Kerstnacht Aalten samen met
Dinxperlo en Lichtenvoorde
Online op KerkBeeld, Zuiderkerk om 23.00 uur
Er lagen prachtige plannen van de gezamenlijke kerken in Aalten, maar die gingen allemaal
niet door. Zou er dan helemaal geen kerstnachtdienst zijn? Nou, er komt wel een alternatief.
PG Dinxperlo had een plan, waar ze PG Lichtenvoorde en PG Aalten bij betrokken hebben.

Kerstochtend - 10.00 uur
Zuiderkerk - Thema: Zin (v)án Kerst?
Met Amio - Stuur je kerstgroet!
Kerst ziet er bijna kaal uit dit jaar. De
kerstnachtdienst weer online. Kerstfeesten van scholen die niet doorgaan.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben
we nog steeds te maken met een lockdown. Heb je er nog zin in?

Muzikale begeleiding: Harry van Wijk
Cantorij o.l.v. Harry van Wijk
Multimediateam: Bert van Eerden
Koster: Arjen Timmers
Sprekers: 	Hermien Roelofse,
Wilma de Jong,
Anneke Wattel
Kerstverhaal: Netty Hengeveld

Bloemengroet Aalten

En wat is er de zin ván eigenlijk? Leuk,
zo’n baby in een stal, maar is het dit jaar
niet gewoon de luiken dicht, en overleven tot we weer naar buiten mogen?
Amio heeft een prachtige mix van
bekende kerstliederen voorbereid, We
zullen ervan genieten, al zal het vanuit
huis zijn.
Nu we het daarover hebben …

Doopdiensten Aalten
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).

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Wamelink, Bocholtsestraatweg 35

Kerstgroet
Waar we bij Kerst eigenlijk naar uitkijken, is elkaar
weer even zien. De gezeligheid. Dit gaan we
missen, máár de LeF-dienst-commissie heeft iets
bedacht. We werken ook nog aan een techniek
om tijdens de dienst kerstwensen te sturen.
Maar hoe dan ook kan iedereen zijn/haar kerstwensen van te voren opsturen.
Dan gaan we die in de dienst op het scherm
zetten.
Zo wensen we elkaar toch een mooie Kerst.

Kinderen
Kindernevendienst (4-12 jaar)
Voor de kinderen is een programma te downloaden via de website www.kerkvenster.nl

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 19 december - Vierde advent

Zondag 19 december - Vierde advent

10.00 uur:
ds. F. Brandenburg, Aalten
collectes: 	Kerk en diaconie Kinderen in de Knel
(kerken in Actie),
vluchtelingenkinderen
Griekenland

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer
Jong protestant en Kerk

Woensdag 22 december

	Oude Helenakerk
Kerstviering PBD
15.00 uur: 	mevr. A. Wattel en
mevr. W. de Jong

Vrijdag 24 december - Kerstnacht

Tot nader bericht worden er geen
weeksluitingen gehouden.

December 2021

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20
21
22
23

Jesaja 7:10-17
Jesaja 7:18-25
4e Advent
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Jesaja 8:1-10
Jesaja 8:11-23
Jesaja 9:1-6

Vrijdag
24 Kerstnacht
		
Lucas 2:1-20
Zaterdag
25 Kerstochtend
		 Johannes 1:1-18
Zondag
26 Psalm 98
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27
28
29
30
31

Romeinen 15:14-21
Romeinen 15:22-33
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Psalm 121

Januari 2022
Zaterdag
Zondag

1
2

Lucas 2:21-32
Lucas 2:33-40

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3
4
5
6

Lucas 2:41-52
Jesaja 41:1-7
Jesaja 41:8-13
Jesaja 41:14-20

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7
8
9

Jesaja 41:21-29
Jesaja 42:1-13
Johannes 1:19-28

10
11
12
13
14

Johannes 1:29-42
Johannes 1:43-51
Psalm 46
Lucas 3:1-9
Lucas 3:10-22

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Kerstnachtdienst
Jeugd en Joris

Vrijdag 24 december - Kerstavond
	Oude Helenakerk
Volkskerstzangdienst
19.30 uur:
collecte:

ds. H.J. Zeldenrijk
Hulp Ver Weg Dichterbij

	
Zuiderkerk
23.00 uur:
collecte:

Neem en lees

Vrijdag
17
Zaterdag
18
Zondag
19
		

23.00 uur:
collecte:

St. Joriskerk

Kerstnachtjeugddienst

ds. F. de Jong
Hulp Ver Weg Dichterbij

Zaterdag 25 december
Eerste kerstdag

Zaterdag 25 december
Eerste kerstdag

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collectes: 	Kerk en diaconie Kinderen in de Knel
(kerken in Actie),
vluchtelingenkinderen
Griekenland

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

10.00 uur
collecte:

Oude Helenakerk
ds. E. van Deventer
Kinderen in de knel

Zuiderkerk

ds. F. de Jong
Kinderen in de knel

Zondag 26 december
Tweede kerstdag
Zondag 2 januari

St. Joriskerk

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collectes: 	Kerk en diaconie Kinderen in de Knel
(kerken in Actie),
vluchtelingenkinderen
Griekenland

Zondag 9 januari

St. Joriskerk

10.00 uur:
ds. W. Onderwaater, Aalten
collectes: 	Kerk en diaconie Kinderen in de Knel
(kerken in Actie),
vluchtelingenkinderen
Griekenland

09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. H.J. Zeldenrijk
Plaatselijk diaconaat

Vrijdag 31 december - Oudejaar
19.00 uur:

Oude Helenakerk
ds. E. van Deventer

Zondag 2 januari

Zuiderkerk

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 	Kerk (Restauratiefonds)
en diaconie

Zondag 9 januari
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer - doopdienst
Kerk (orgelfonds) en diaconie

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
U kunt de komende zon- en feestdagen 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
Eventuele nieuwe coronamaatregelen verschijnen op de website.
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Wijk Zuid

Belangrijk bericht!

Verjaardagen

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.

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

bredevoort

19 dec	mevr. Th.G.J. Nijman-Grievink
Veldweg 6, 7122 KD
19 dec	mevr. J.B. ter Maat-Klijn Hesselink
Ludgerstraat 21/03, 7121 EG
19 dec	dhr. Th. Rozema
Hogestraat 6, 7122 BV
19 dec	mevr. J.G. Aalbers-Huinink
Haermansweijde 32, 7121 WL
19 dec	mevr. E.R. Blanken-Zomer
Dalweg 27, 7122 BB
20 dec	dhr. B.H. Deunk
Vredenseweg 81/E/266,
7101 LM Winterswijk
20 dec	mevr. C. Nagtegaal-Wortel
Frankenstraat 85/03, 7122 ZS
23 dec	mevr. A.C. Teeuw-van der Veen
Hoge Veld 87, 7122 ZN
24 dec	mevr. O.L. Ellenkamp-Westerink
Wilhelminastraat 2, 7121 BW
25 dec	mevr. H.J. Boom-Westerveld
Meidoornstraat 10, 7121 AV
26 dec	mevr. D.J. Oberink-Piek
Beeklaan 1/F, 7122 BG
26 dec	mevr. A.G. Hunink-Luimes
Reviusstraat 1, 7121 VZ
28 dec	dhr. J.G. te Lindert
Kleine Maote 73, 7123 CN
28 dec	dhr. G.B. te Brake
Slingelaan 32/A, 7122 AW
28 dec	dhr. G.H. Ruessink
Eligiusstraat 29, 7121 EA
28 dec	dhr. B.J. Arentsen
Lage Veld 10, 7122 ZG
29 dec	mevr. J.H. Bandel-Brink
Dalweg 10, 7122 BC
29 dec	mevr. B. Rijks-te Hennepe
Frankenstraat 91/06, 7122 ZS
30 dec	mevr. J. Vaags-Helmink
Ludgerstraat 29/05, 7121 EG
30 dec	mevr. J.G. Lammers-Wildenbeest
Smitskamp 55, 7121 HM
31 dec	mevr. A.W. Arentsen-Duenk
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
31dec	dhr. L. van der Zwaag
Sniedersweide 32, 7123 AK
1 jan	mevr. G.E. Hoopman-Houwers
Ludgerstraat 15/13, 7121 EG
2 jan	mevr. A.J. Sellink
Markerinkdijk 59, 7122 RT
3 jan	dhr. G.H. Mateman
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
4 jan	mevr. A. te Winkel-Groeneveld
Reviusstraat 14, 7121 VX

6 jan	dhr. A. van Roekel
Vlierbeslaan 4, 7121 BN
6 jan	mevr. J.J. Eppink-Hoftijzer
Geurdenstraat 16, 7122 CG
6 jan	mevr. G.E. van den Berg-Westmaas
De Miggelt 49, 7121 HC
7 jan	mevr. W. Griffioen-Landman
Dalweg 8, 7122 BC
7 jan	mevr. H.J.B. Schokkin-Korten
Ziekenhuisstraat 7/66,
7141 AN Groenlo
7 jan	dhr. H.J. Nijkamp
Haartseweg 17/A, 7121 LA
7 jan	mevr. G.J. Wassink-ter Horst
Huisstededijk 8, 7122 KC
7 jan	dhr. J.H. Somsen
Schooldijk 2/A, 7122 LX
7 jan	mevr. J.W. Droppers-Sellink
Kriegerdreef 1, 7121 JJ
8 jan	mevr. J.W. Somsen-te Bokkel
Frankenstraat 85/06, 7122 ZS
9 jan	dhr. G.J.A. Vervelde
Koopmanstraat 57, 7121 VS
11 jan	mevr. C.W. Bulten-Schoppers
Haermansweijde 62, 7121 WL
12 jan	mevr. B.W. Heijnen-Piek
Frankenstraat 89/01, 7122 ZS
12 jan	dhr. W. Haverkamp
De Hoven 10, 7122 BJ
12 jan	mevr. J.A.E. Eppink-Veen
Tubantenstraat 48, 7122 CS
13 jan	mevr. A. Neerhof-Hunink
Slaadijk 20, 7121 KK
14 jan	mevr. J.H. Kalf-Schreurs
Hof van Flierbeek 51/F/602,
7132 DJ Lichtenvoorde
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Zieken
Wilma Luiten-Verschoor, Haartseweg 29, zal
binnenkort een grote operatie ondergaan. We
wensen haar en haar geliefden veel sterkte en
kracht toe in de tijd die komt. We bidden haar
Gods nabijheid toe en zijn zegen voor de operatie
en het herstel daarna.
Er zijn verschillende zieken. In deze tijd is het extra
lastig om ze te bezoeken, maar tijd, aandacht of
een kaartje worden zeker op prijs gesteld. Laten
we naar elkaar om blijven kijken. We wensen alle
zieken veel sterkte, houvast en hoop, en waar
mogelijk herstel.

Gezocht
Liefdevol hart en luisterend oor
We zijn op zoek naar een bezoekmedewerker
voor:
- s ectie 5F: Polstraat 33 - 58
(postcode 7121 DJ, DK, DL) en
- s ectie 9B: Het Verzet 2-18 (postcode 7121 XA)
Mocht je hier iets voor voelen of er vragen over
hebben, dan mag je contact met mij opnemen.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries
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Scriba: Arjen Smit,
Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten,
tel. 0543-471741 / 06-2145 2883 smarli@kpnplanet.nl

ds. Elizabeth
van Deventer

Wijk Noord

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

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.

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
Gerda Meijnen, wonende aan de Ludgerstraat,
is voor een operatie wederom opgenomen in
het ziekenhuis. Vanaf deze plek een goed herstel gewenst. Dit wens ik ook anderen toe die zijn
getroffen door ziekte. Het coronavirus dringt op
verschillende manieren ons persoonlijk leven weer
nadrukkelijk binnen. Dat gaat gepaard met het
verminderen van contacten, al dan niet op eigen
initiatief. Daarmee ligt ook eenzaamheid op de
loer. Mocht u mensen kennen die wat aandacht
kunnen gebruiken (en wie kan dat niet), aarzel
dan niet en stuur een kaartje of laat op een
andere manier weten dat u meeleeft.

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

Zieken

Op 22 december is er een online-kerstbijeenkomst. We hopen dat u bij deze digitale kerstviering aan kunt sluiten.

Dhr. Herman Rendering, Groot Deunkweg 10, is
begin december weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen je een voorspoedig herstel in
je eigen omgeving.
Mevr. Winkelhorst-Luiten, Hogestraat 66, werd
na een beroerte opgenomen in het SKB. Alie,
we wensen je veel kracht en warmte toe in deze
moeilijke tijd.
Zelf ben ik sinds enkele weken geveld door de
griep. Het herstel verloopt niet zo vlot, daarom
kan het zijn dat u tevergeefs op een telefoontje
of bezoekje van mij zit te wachten. Hopelijk
brengt de antibioticakuur snel verbetering, zodat
ik u weer de aandacht kan geven die u toekomt.
Ik ben me er de afgelopen weken wel bewust van
geworden dat ik erg hou van mijn werk en dat ik
ernaar uitzie om weer te kunnen beginnen. En
last but not least: ik ben mijn lieve collega’s dankbaar voor hun aandacht en waarneming.

Pastoraat

Overleden

Pastoraat is onder andere het met elkaar ogen en
oren zijn in de gemeente en handen en voeten
geven aan het evangelie. Gevoed door de opmerkingen van o.a. bezoekmedewerkers zijn we zowel
in wijk Noord als Zuid bezig met het verder vormgeven van pastoraat in onze gemeente. We willen
dit met elkaar doen. Zodra er meer duidelijk is,
hoort u meer.

In de leeftijd van 89 jaar is op 2 december rustig
ingeslapen Adriana Johanna Rutgers, Polstraat
43 (Estinea). Het laatste traject van Jootje was
zwaar, ze had veel pijn en vond het moeilijk dat
ze overal hulp bij nodig had. Ze verlangde steeds
meer naar Jezus. Haar familie schreef - heel toepasselijk - op haar rouwbrief ‘Veilig in Jezus’
armen’, uit een lied dat ze zo graag samen met
haar moeder zong toen ze nog in Halle woonde.
Na de afscheidsdienst in de aula van Berkenhove
door collega Zeldenrijk is het lichaam van Jootje
bij haar familie in Halle begraven. Wij wensen
de familie en de bewoners van Estinea aan de
Polstraat ook armen toe die troosten als zij het
gemis voelen.

Huwelijksjubileum
Op 11 december jl. waren Harm en Sylvia HoftiezerEssing, Nijverheidsweg 119, 40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

Kerstmiddagen

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
whatsappberichtje sturen of mij mailen.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer

Kerst
De periode tussen zomervakantie en advent is
naar mijn gevoel voorbij gevlogen. De tijd blijft
een ongrijpbaar fenomeen. Hij neemt ons golvend mee langs hoogte- en dieptepunten. Als
christenen geloven we dat de tijd niet alleen circulair is en dat alles tot vervelens toe telkens weer
terugkomt, maar dat de tijd ook een perspectief
in zich heeft. Het perspectief van Christus die
onder ons komt wonen, het perspectief van zijn
Koninkrijk. Ik wil met u/jullie het prachtige gedicht
delen van Charles Singer en wens u/jullie kerstdagen toe waarin de koestering van het Kerstkind
voelbaar mag zijn.

Kom naar mij!
Dat Kerstkind
met zijn armen wijd open,
doet je een teken:
Kom naar mij,
jij die struikelt in de duisternis,
jij die gebukt gaat
onder het gewicht op je schouders:
Ik zal je troosten.
Kom naar mij,
jij die geen land meer hebt,
jij die verbannen bent,
of verdreven,
jij waar niemand naar omkijkt,
jij die geen werk
of geen hoop meer hebt:
Ik zal je gerechtigheid brengen.
Kom naar mij,
jij die honger hebt,
jij die niets dan ellende kent,
jij die alleen maar te lijden hebt,
jij die altijd vergeten wordt
als iets wordt uitgedeeld
en jij die van elke liefde
beroofd werd.
Kom naar mij … het is Kerstmis!
‘Ik kom midden onder jullie wonen
en ik zal je vreugde geven.’
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Wijk Noord

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

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

Wilma de Jong

ds. Folkert de Jong

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

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

Overleden

Zieken

Kobus

Op 2 december is overleden Jan Lammers, Orion
23, in de leeftijd van 78 jaar.
Op 9 december is overleden Dick Wikkerink,
Kemenaweg 71, in de leeftijd van 55 jaar. Wij
wensen de kinderen en kleinkinderen van Jan en
de ouders, de broer en de zus van Dick de kracht
en troost van Gods nabijheid toe in hun grote
gemis en verdriet.

Dhr. Maarsingh, Polstraat, is na een geslaagde
operatie weer thuisgekomen.

Zo krijg je een mailtje met een vraag: we zijn
60+ maar we willen ook graag mensen in de wijk
beter leren kennen. Dan bel je daar als dominee
toch even mee, en rolt uit zo’n gesprek een heel
goed idee. Zoals dat het wel erg jammer is dat we
niet naar de kerk kunnen. Kunnen we misschien
in kleine groepjes met elkaar naar de diensten
kijken? Dát is nou een goed idee, vonden ook
Stien Obbink en Janneke Wolsink, de bezoek
medewerkers in Kobus.

Wisseling contactpersoon
en bezoekmedewerker
Vanaf 1 januari zal Ada Kuenen-Keunen, Kobusweg 4, stoppen als contactpersoon in onze wijk.
Ada Gerritsen-Rensink, Mercurius 6, zal dit werk
van haar overnemen. Ook per 1 januari zal Annie
Lubbers-Mateman, Uranus 2, stoppen als bezoekmedewerker in sectie 15B. Ria Ploos van AmstelLensink, Mercurius 17, zal haar werk overnemen.
Ada en Annie, zeer bedankt voor jullie werk in de
afgelopen jaren voor onze wijk! Heel fijn Ada en
Ria dat jullie dit werk willen gaan doen!
Mede namens mijn vrouw wens ik u en jullie allen,
ondanks de beperkingen, goede kerstdagen toe
en een goed en gelukkig 2022!
Een hartelijke groet,

Kerstgedachte
Met de geboorte van Jezus gaf God ons:
Zijn Licht op onze schouders
om vrede te dragen,
Zijn Licht op onze hoofden
om een teken te zijn,
Zijn Licht in ons hart
om Licht te zijn.
U allen, gezegende kerstdagen en
een goede jaarwisseling gewenst.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

Dooprol verhuisd

Hendrik Jan Zeldenrijk

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen
De dooprol uit de Oosterkerk, gemaakt door
Anton Schreurs en die in de jaren negentig
geïntrodu
ceerd werd, heeft nu een mooie plek
gekregen in de Oude Helenakerk. Zo kan de
traditie voortgezet worden.
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Geleuf ’t noo maor!
Stille nacht, wondernacht …
bron: beleven.org - vertaling: Hans Hinkamp
Het was kold, dén nacht. Dufteg kold. En der ston
ne sniedende wind, den de snee in heupe bi’jene
joog. De leu dee-t der nog op uut waarn maken
dat zee op huus op an kwammen. In de huze
knappern het vuur in den haerd. De taofel was
edekt. En bi’j de meeste leu breenen kaersen op
taofel. Het was kastaovend. Het grote feest van
Kasmissen; van een kind dat gebaorne worden in
ne stal, in ne voerbak. Met herders en wiezen dee
op kraomvisite kwam- men. En engeln dee het
Gloria in Excelsis Deo zongen. Binnenshuus zatten
de leu bi-j mekare.
Een uur later en too was der gin mensen maer op
pad. Elkene had zich de warmte binnen opezocht.
Aleeneg nog enen enkeln man leep deur de half
duustere straoten. Met de rugge krom leep hee,
met ne kleinen zak op den pokkel, deur de snee
en de kelde. Hee leep daor zonder dat hee zelf
ok maor wis waor of hee haer ging. Gin mense
wachten op um. Herman had gin femilie en gin
thuus. Zien thuus was de straote en waor ziene
bene um brachten.
Leu kekken um nao at hee veurbi’j ging. ‘Daor
he-j waer zonnen schooier.’ Maor daor letten hee
al lange neet maer op. Dat was hee onderhand
wal gewoon. Zonder achterumme te kieken ging
hee maor gewoon verdan. Hee fluiten zomaor
een deuntjen. En de wind? De wind dee flot
waerumme. De snee blef in zien baord hangen.
Het kon um weinig schaelen. Hee was wal wat
gewend, al mos het no neet slimmer worden. Zo
leep hee daor; enen enkeln man in de snee.
En toch was hee neet alleeneg, in den kolden
iezigen nacht. Een hundjen leep um nao. Waor
of den vandan kwam? Herman had gin idee. Ok
neet hoo lange of dat dier um al volgen. Too-t
Herman um anhalen zag hee ne hansband, met
daoran ne sterre. Wieters niks. Too begonnen zien
ogen te glimmen. ‘Wa-s dat noo? Bu-j de weg ok
kwiet? Daor ken ik der nog ene van! Dan kö-w
maor baeter samen de weg kwiet waen, neet
dan?’ Met het köpken schuun kek den hond um
an. ‘Nao, kom maor met dan. Dan zeuke wi’j ons
een pleksken um te schuulen.’
Een hötjen wieter zetten Herman zich dale onder
ne groten sparreboom. De tekke daorvan stonnen
zo dicht opene dat het daor onder nog best
aardeg beschut was. Uut den zak halen hee zich
een stuk brood en brok het in tweeën. ‘Hier, dan,’
zei hee met ne glimlach. ‘I’j zölt ok wal smacht
hebben! Het is neet völle. Maer is het neet, maor
het is in elk geval wat. Ons eigen karstmaol.’
En umdat het Kastaovend was vertellen Herman
dat hundjen het verhaal van Kasmissen, dat
hee as kind altied al zo mooi evonnene had. En
daornao flot heen nog zachte een deuntjen: stille
nacht. En de wind? Dee floot waerumme. Stille
nacht? Zo stille was het den nacht neet. En den
wind begon nog maer an te trekken en de kelde
krop Herman in den jas. Hee zetten zich de krage
van ziene versletten jas op. Mor de kelde won het
toch. ‘Kom’, zei hee ‘lao-w wat anders zeuken’.

En zo kwammen ze effen later bi-j een vervallen
boernschuurken. Moar het was der dreuge en der
lag ok nog wat stro. Dat was baeter. Zo zatten ze
daor, ne man en een hundjen, met zien beiden
een tiedjen in het stro. To in ens klonk der ne
stemme. ‘Schrik neet’, zei het hundjen ‘Maak ow
neet naar’ (of Herman zich naar zol maken veur
zo’n hundjen!) ‘en luuster. Ik bun gin richtigen
hond. Ik bun ne engel.’
‘I’j? Ne engel?’ schot Herman in de lach. Maor
effen later ston der ne engel veur um, in al zien
glorie. En Herman kon ziene ogen neet geleuven.
‘Luuster. Vanaovend, kastaovend, hef God mi’j
trugge estuurd. Want ok al is den hemel nog zo
mooi. Ik kan der maor neet an wennen. Ik misse

het laeven op de aerde. Én God hef mi’j estuurd
um der ene te belonen wee good veur mi’j zol
waen,’ zei den engel. ‘En i’j bunt den enigen
ewest den good veur mi’j was. Van alle andere leu
kon-k ne afjacht of ne trap nao kriegen. Um ow te
danken, veur ow goodheid en da-j ow brood met
mi’j edeelt hebt, mag ik ne wens vervullen. Vertel
mi’j maor wat of owwen grootsten wens is.’
‘Jao, daor zeg i’j zowat’, zei Herman. ‘Ik zol het
eigenluk neet wetten. Ik wil gaar gin grote dinger,
daor krie-j alleeneg maor gedote met. Ik hebbe
feiteluk niks neudeg. Maor …’ (en too begonnen
ziene ogen waer te glimmen) ‘der is toch wat …
Ik heb altied geerne ne hond willen hebben.’
Daor mos den engel effen aover naodenken. Dát
was zienen grootsten wens? Too kreg hee een
idee en dat ging hee God vraogen. Too God het
heurn leet hee den engel wetten wat of hee der
van von. En der kwam ne lach um de mond van
den engel.
Heel vrog den volgende morn trok ne man,
Herman, vanuut een schuurken de wiete weld
an in. Too hee een paar trad elopene had flot
hee ne kere. En de wind? Nae, no neet. Herman
fluiten en uut het schuurken kwam ne hond um
nao. Ne mooien vrolukken hond, den der zichtbaor schik an hadde. Sinds dee tied waarn dee
twee onafscheidelijk. En het verhaal geet dat
den Herman, of hoo hee noo ok heten mag, later
herder eworden is. Mét zienen hond.
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In memoriam

Grada Hermina
Bussink-Hengeveld

Diny
Heideman-Piek

anna
ter Haar-te Winkel

~ Grada ~

~Diny ~

~Anna ~

geboren
28 februari 1932
overleden
18 november 2021

geboren
19 november 1940
overleden
24 november 2021

geboren
6 juli 1933
overleden
30 november 2021

Op 28 februari 1932 werd Grada geboren op
boerderij het Hesselink in Dinxperlo, nabij het
Welinkbos. Ze was het derde kind uit een gezin
dat later uit tien kinderen zou bestaan. Op achtjarige leeftijd begon de Tweede Wereldoorlog en
pas veel later vertelde ze hoeveel angst en spanning dat voor haar had betekend. Als jong meisje
hielp ze haar moeder veel in het huishouden. Na
de huishoudschool ging ze werken in een gezin
in Aalten en bij een bakkerij. Op achttienjarige
leeftijd leerde ze Bertus Winkelhorst kennen en
in 1951 trouwde ze met hem. Ze gingen wonen
in de Koopmanstraat, waar drie kinderen werden
geboren, Wim, Frits en Evelien. In 1965 verhuisden ze naar de Oosterkerkstraat, waar ze
samen met Bertus het kostersechtpaar werden
van de Oosterkerk.
Grada kreeg al vroeg te maken met verdriet
toen ze op haar 41e weduwe werd. Na een tijdje
ging ze werken in de huishouding bij bejaardencentrum Het Hoge Veld. Een tijd later leerde ze
Derk Bussink kennen en in 1975 trouwde ze met
hem. Ze gingen wonen op boerderij De Koekoek
aan de Aladnaweg, waar ze voor een groot gezin
zorgde, daar Derk nog drie zonen thuis had. Toen
alle kinderen een eigen plek kregen, verhuisden
ze eerst naar de Varsseveldsestraat en later naar
de Hoven. Ze gingen graag uit en fietsten veel in
de omgeving, maar gingen ook op vakantie naar
Canada, waar familie woonde. Grada zong tevens
in het Chr. Gem. Koor en deed vrijwilligerswerk. De
familie werd ook steeds groter, van de zes kinderen
groeide de familie uit naar 17 kleinkinderen en 22
achterkleinkinderen. Ze was hier erg trots op.
Toen ze in 2011 voor de tweede keer weduwe
werd, was dit bijzonder zwaar voor haar. Een
nieuwe tegenslag kwam in 2018, toen haar zoon
Frits plotseling overleed. Het verdriet was voor
haar niet te bevatten. Het ging steeds minder
goed en langzaam raakte ze de grip op het leven
kwijt. Uiteindelijk kwam er in 2020 een plekje vrij
in het Ambthuis in Bredevoort. Daar werd ze goed
verzorgd en was ze goedgehumeurd. Ze hielp
waar ze kon, maar op het laatst ging ook dat
niet meer. Op 18 november is Grada rustig ingeslapen. Nu ze onze handen niet meer aan kan
raken, raakt ze ons hart nog duidelijker aan.

Mam werd 81 jaar geleden geboren in Aalten en
groeide op in een gezin van vijf kinderen. Al op
jonge leeftijd overleed haar moeder en moest zij
de opleiding aan de huishoudschool afbreken om
thuis voor het gezin te zorgen en de taken van
haar moeder over te nemen.
Ze trouwde met Jan Roelofsen en kreeg drie kinderen, Erik, Joop en Anette. Wonend aan de Nijverheidsweg was het er altijd gezellig en werd
er regelmatig een buurtborrel genuttigd. Op de
woensdagavond was er de ‘mannen’-kaartavond,
waarbij de vrouwen dan een potje Yahtzee
speelden.
De grote wens was een eigen huis, en zo werd aan
de Jupiter een nieuw huis gebouwd. Al snel werd
buurt gemaakt en werd ook hier een kaartavond
gehouden met veel gezelligheid.
Helaas overleed op veel te jonge leeftijd haar
man en onze vader en bleef mam op 38-jarige
leeftijd alleen achter met drie toen nog kleine
kinderen. In deze tijd kreeg ze erg veel steun van
onze buren en van haar zus met haar gezin uit
Groningen, die bijna elk weekeinde over kwamen
om bij ons te zijn.
Na enkele jaren alleen te zijn geweest kwam ze
in contact met Johan Heideman, die ook veel
te vroeg afscheid heeft moeten nemen van zijn
vrouw en de moeder van Robert en Judith. Na
een korte ‘verkeringsperiode’ trouwden ze in
1984 en kwamen zij bij ons op de Jupiter wonen.
Mam was er altijd, stond veel in de keuken om de
pot te koken voor het grote gezin.
Moeder was erg zorgzaam, zowel voor ons als
ook voor andere mensen. Haar grootste zorg en
drijfveer was Erik, die vanwege zijn handicap al
op zeer jonge leeftijd in een zorginstelling moest
worden opgenomen. Hoe fijn vond ze het dat hij
weer in Aalten zelfstandig kwam wonen aan de
Piet Heinstraat. Dagelijks was ze wel even bij Erik
om een praatje met hem te maken. Regelmatig
maakten ze mooie reisjes, waar ze beiden erg van
genoten. De klap was dan ook groot dat hij in
2013 op 48-jarige leeftijd overleed.
Uiteindelijk is mam samen met Johan verhuisd
naar de Varsseveldsestraatweg, waar ze met
hulp van Johan en Marga Klompé nog lange tijd
heeft mogen wonen. In mei van dit jaar werd ze
opgenomen in het verzorgingstehuis, eerst in de
Mariënhof te Lichtenvoorde en vervolgens op het
Hoge Veld in Aalten.
Vanaf de opname in het verzorgingstehuis is
mam erg hard achteruitgegaan en is ze uiteindelijk woensdagavond 24 november in ons aller
bijzijn rustig ingeslapen, in het vertrouwen dat
‘daarboven Erik en Pappa haar zeker nog wel
zouden herkennen’.
Rust zacht Lieve Mam.

Anna, geboren in Lievelde, de oudste van drie
meisjes. Je wereld was klein en veilig bij opa en
oma en je zusjes Leis en Berta … je had het fijn
thuis.
Je ging naar de lagere school in Vragender en
nog een jaar naar de MULO. Daarna ging je
werken, een gezin ondersteunen in de zorg van
alledag. In Vragender ontmoette je daar wat
jaren later papa, waarmee je op 20-jarige leeftijd bent getrouwd … je wereld werd groter. Je
verhuisde naar Dale, trok in bij opa en oma Ter
Haar en de broers van pa met hun familie. Je
werd daar moeder, een hele lieve, van ons alle
zeven, en je dagen vulden zich met zorgen voor
ieder. Ondanks zorgen en drukte zorgde je voor
een fijne tijd voor ons.
Je bent altijd een actieve moeder geweest:
vrouwen
vereniging, bezoekdame van de kerk,
gymnastiek, cursussen, schilderen, naailessen,
tuinieren, alles deed je graag, eigenlijk liever dan
het huishouden. Je vond dat nou eenmaal niet zo
belangrijk. Je ging naar de open school, je leerde
er Engels, je ontwikkelde maar door … je wereld
werd groter. Je was een vrouw die altijd klaar
heeft gestaan voor de ander. Voor ons was je er
ook, maar je leerde ons ook dat het goed was aan
een ander te denken en jezelf niet zo belangrijk te
vinden, bescheiden zijn, volgzaam zijn en je aanpassen aan je omgeving.
Je genoot van de jaren dat de schoonzonen en
de kleinkinderen kwamen … ieder van hen was
welkom in ons gezin. Langzamerhand werd je wat
stiller en je begon te zuchten … moe van alles
om je heen … het niet meer bij kunnen benen …
genieten van een afstandje, wel ertussen zitten
en sfeer voelen deed je nog lang en dat voelde
fijn.
Maar je wereld werd kleiner. De afgelopen jaren
werd het onrustig voor je, je kon de dingen om je
heen niet meer overzien. De wereld werd groot
en onveilig voor je, je trok je steeds meer terug in
jezelf, je vergat de mensen om je heen, je zag ons
wel, maar het leek niet meer binnen te komen. In
oktober 2018 is pa overleden. Hij glipte bij je weg
en je zakte steeds verder in je eigen kleine wazige
wereld.
Het deed pijn je te zien zoeken. Het was moeilijk
je niet te kunnen helpen.
De laatste dagen was je wereld erg klein, je kinderen heel nabij, de lieve en respectvolle zorg
van de begeleiders van woning 89 om je heen.
In de nabijheid van je lieve zus Berta ben je rustig
ingeslapen.
Mama, wat zijn we dankbaar dat jij onze moeder
was …
de kinderen

families Winkelhorst en Bussink

families Roelofsen en Heideman
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Adriana Johanna
Rutgers

Lichtjes van hoop

~ Jootje ~

‘De Heer zij op het pad des levens

geboren
9 april 1932
overleden
2 december 2021

jouw helper, steun en toeverlaat.
Hij zij altoos jouw trouwe leidsman,

Jootje is in Halle geboren en was de tweede in
een gezin van zeven kinderen. Haar oudste zus,
grote Stien, is op 13-jarige leeftijd overleden
aan longontsteking.
Jootje is na de lagere school in Halle-Nijman
thuisgebleven, waar ze haar moeder hielp in
het drukke huishouden. Toen haar moeder in
1967 stierf, heeft ze nog een poos met vader
en broer Leendert samengewoond en zo goed
mogelijk voor het huishouden gezorgd.
Toen ook vader in 1969 kwam te overlijden
heeft ze eerst nog bij een nicht in Varsseveld
gewoond, maar in de beginjaren ‘70 is ze
bij Estinea in Aalten komen wonen. Eerst op
De Cederhof, waar ze het al snel goed naar de
zin had en vriendschap sloot met Mimi Veldhorst. Later hebben ze samen een tijd op de
Bevrijding en aan de Hogestraat gewoond, met
begeleiding van Estinea. Een tijdlang hebben
ze ook nog samen op De Marke gewerkt.
Toen er rond 2010 een nieuw tehuis van
Estinea aan de Polstraat kwam, waar dag en
nacht leiding aanwezig was, zijn Jootje en
Mimi daar naartoe verhuisd, omdat ze natuurlijk ook wat ouder werden en meer hulp nodig
hadden. Ze hadden het gezellig samen en
werden ook regelmatig in het dorp gezien,
achter een kop koffie met iets lekkers bij
Heijerman, Stegers en later bij de HEMA als ze
van de markt kwamen.
Nadat Mimi overleed, heeft Jootje een tijd met
Dinie Heideman samengewoond, maar toen
ook zij kwam te overlijden heeft Jootje nog
een poos alleen gewoond en dat vond ze heel
fijn. Ze kreeg ook veel aandacht en zorg van de
leiding, waar wij als familie blij mee waren.
Jootje heeft veel operaties gehad in haar
leven en de laatste tijd had ze ook veel pijn,
ondanks allerlei medicatie. Ze wilde liever niet
meer leven en zei vaak: ‘Ik hoop dat ik geen
90 word.’ Gelukkig heeft de Heere haar thuisgehaald en als familie zijn we daar dankbaar
voor. Maar we zullen haar toch ook wel missen.
familie Rutgers

bestuurt jouw schreden, waar je ook
gaat.
Deze tekst vond ik in het poëziealbum van
mijn moeder. Het zijn woorden van haar
moeder voor haar, geschreven in november
1945, een paar maanden na het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog heeft
diepe wonden geslagen in de samenleving en
bij mensen. Het waren tijden van onrust en
onveiligheid, en het verdriet was nog vers.
De woorden die mijn beppe, mijn oma,
schreef aan mijn moeder raakten me. Want
uit de verhalen van mijn moeder weet ik dat
er genoeg is gebeurd. Het gezin heeft echt
momenten van diepe angst gekend, en die
laten zijn littekens wel achter. En dan toch
schrijft mijn oma over God die je helper is, je
steun en toeverlaat. Hij die je leidt, die altijd
met je meegaat, je levensweg door. Zelfs al
gaat Hij door het donkerste dal.
Voor mij zijn het woorden van vertrouwen, van
hoop. Het is eigenlijk een gebed. Een gebed
dat in vertrouwen hoopvol vooruitkijkt. Voorbij
de horizon, voorbij wat je je kunt voorstellen.
Mijn oma vond in die moeilijke tijd toch
woorden van hoop. Die hoop deelde ze met

mijn moeder, en uiteindelijk zijn die woorden
bij mij terechtgekomen. En vandaag mag ik
die hoop aan jou doorgeven.
Dit is een verhaal van hoop. Het is het verhaal van twee vrouwen die op de puinhopen
van de oorlog toch weer verder kunnen.
Geschreven in 1945, de oorlog was nog maar
net voorbij. En toch was mijn oma vol hoop.
En ik dacht: als mijn oma dat kan, dan kunnen
wij dat ook, in deze onzekere tijd. Ik weet het,
het is niet vanzelfsprekend. Maar het kan wel.
En dat het kan, dat zien we hier. In de protestantse gemeente in Dronten ontstond het
idee voor een adventskalender met verhalen
van mensen, geïnspireerd door dit gedicht
in het poëziealbum. Onze adventskalender
hebben we gevuld met 24 verhalen van
mensen uit Dronten. Het zijn verhalen van
mensen die het volhouden, samen en met
anderen. Het zijn verhalen van liefde en vertrouwen. Het zijn verhalen om te delen.
We hopen dat jij ook de hoop in jouw eigen
leven kunt ontdekken. En dat je die hoop weer
doorgeeft aan anderen.’
ds. Karolien Zwerver,
predikant in de protestantse
gemeente van Dronten

Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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In het KerkVenster van 3 december jl.
staat een artikel van Stichting Christenhulp Oost-Europa.
Wat zijn ze met z’n allen blij dat deze
chauffeurs en alle overige vrijwilligers,
pro deo, het transport naar Roemenië
mogelijk hebben gemaakt. Het was
erbij ingeschoten om ook deze foto’s
te plaatsen.
De chauffeurs voor de
vrachtwagens. Direct
hierna vertrokken ze
naar Roemenië.

Voor deze Roma-kinderen is het heel
bijzonder dat ze even eruit zijn.

Hulp bij het uitladen in Chesereu.
Alles is goed georganiseerd in Chesereu.
Vele handen maken licht werk!

De chauffeurs met Magda en Kalman Oroszi
in Chesereu.
Roma-kinderen in Band krijgen iets extra’s.

Waar zand is kunnen kinderen
spelen, ook in Cherechiu
(Kiskereki) bij ds. Kalman.

Ik hoop dat deze Roma-kinderen
ook dit jaar fijne kerstdagen zullen hebben.
Giften kunnen worden gestort op
IBAN NL09 RABO 0300 2481 64 t.n.v.
Stichting Christenhulp Oost-Europa.
Kees Veenstra
Het is feest, omdat deze jongelui belijdenis
gedaan hebben in Ianca bij ds. Jakó Sándor Zsigmond.

Hiep hoera! Een klavertje vier!
Apetrots met hetgeen hij heeft gevonden.
Dit is in Roemenië nog steeds een belangrijk vervoermiddel.
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Stichting Mukwano maakt weer nieuwjaarstoeten,
bestel ze nu!
Nadat de jaarlijkse toetenactie van Stichting
Mukwano Oeganda in 2020 niet door kon gaan,
kunt u ze dit jaar wél weer bij ons bestellen: de
goede gevulde toeten waar uw ‘toetenhalers’
blij van worden! De opbrengst van de toetenactie wordt dit jaar gebruikt om een graanmolen
te realiseren. Daarmee kan de gemeenschap
rondom Kitgum geld verdienen om de school te
laten draaien.

U kunt bij ons kiezen uit een normale toete
en een babytoete
Voor kinderen vanaf 2 jaar hebben we een normale toete met snoep, chips en fruit. Voor de
kleintjes is er een speciale zak gevuld met wat lekkers en wat leuks. Beide toeten kosten € 2,95 per
stuk.

Bestellen kan tot 28 december via
onze website, telefonisch of per post
Op onze website www.mukwano.nl vult u het
bestelformulier in, u ontvangt dan via e-mail
een bevestiging van uw bestelling. Heeft u geen
internet dan kunt u de bestelling ook telefonisch
doorgeven via tel. 06 38337558. U kunt ook een
briefje sturen naar Harmjan Westerveld, Brede-

voortsestraatweg 48, 7121 BJ in Aalten. Schrijft
u op dit briefje uw naam, adres en telefoonnummer. Vermeld ook het aantal toeten dat u
wilt bestellen.

Let op: ophalen dit jaar alleen overdag
U kunt de toeten op 29 december tussen
11.00 en 16.00 uur ophalen bij de Zuiderkerk,
Ludgerstraat 64. Op deze
manier spreiden we het
ophalen over de hele dag
om drukte te voorkomen.
Kunt u op dit tijdstip
absoluut niet, neem dan
contact met ons op, dan
zorgen we dat u de toeten
op een ander moment
af kunt halen. Is ophalen
voor u niet mogelijk of te
risicovol, laat ons dat dan
ook weten bij uw bestelling,
zodat we de toeten bij u
thuis kunnen bezorgen.
U kunt ter plekke contant
of met pin betalen.

Stichting Mukwano Oeganda kijkt uit naar
uw bestelling en wenst u prettige feestdagen!

Kerstverhaal: de kerstcantate
Een kerstverhaal van Nico ter Linden,
over een dorpspastoor, een boeren
koortje en een beroemde dirigent
‘Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?’
vroeg de abbé. Het was de dorpspastoor een eer
en een genoegen dat de beroemde musicus in
zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te
komen van het jachtige leven in de concertzalen
van Parijs. ‘Blijft u met kerstmis hier?’
Ja, de beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te brengen.
‘Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate?
Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstcantate,
wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons koor is niet
meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt
u wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar
goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw
vakkundig oordeel te mogen vernemen.’
Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de
abbé was nog zenuwachtiger dan anders, maar
samen met de organist en het koor deed hij
zijn uiterste best en na afloop was iedereen het
erover eens dat de cantate dit keer nog mooier
had geklonken dan vorig jaar.
De abbé had zijn mooiste fles wijn uit de kelder
gehaald en nodigde zijn Parijse gast uit nog
even op de pastorie een glas te drinken. ‘En?’
vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had
ingeschonken. ‘Heel goed,’ zei de man uit Parijs.
‘Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.’
‘En de cantate?’
‘Niet goed,’ zei de man uit Parijs. ‘U doet uw werk
zonder twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk

ben: de toon is niet zuiver, de tekst is onverstaanbaar, jullie beginnen niet tegelijk, jullie eindigen
niet gelijk en er tussenin gaat het ook niet gelijk,
jullie zingen hard als het zacht moet en zacht als
het hard moet. Het spijt mij dat ik u dit zeggen
moet, maar u vroeg mij ernaar.’
Bedroefd sloeg de pastoor zijn ogen neer en
tuurde in zijn glas. ‘Het is goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik
ben maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten
lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is
dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij ons
werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus
wel in?’

‘Jazeker,’ zei de musicus uit Parijs, ‘met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met mijn
kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist
van mijn dokter gehoord dat ik het ‘t komende
jaar kalm aan moet doen, zodat ik voor langere
tijd in deze contreien zal vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn door volgend jaar Kerstmis
de directie van uw koor over te nemen?’
En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds
in september met de repetities aan, de slechtste

stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs
lapte het orgel op en gaf de organist wat bijles en
de verwachtingen waren dan ook hooggespannen
toen het weer Kerstmis werd.
De pastoor zat wat onwennig in de kerk, tussen
zijn parochianen in, vijftien jaar lang had hij voor
zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan, nu
stond de grote musicus daar.
Met een gebaar dat de routinier verried hief de
dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het koor
zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk
de muziek door de gewelven. Zo had de kerst
cantate nog nooit geklonken. Toch was er iets,
maar de abbé wist niet wat.
‘En?’ vroeg de musicus. Net als een jaar geleden
waren zij voor een goed glas wijn weer even neergestreken op de pastorie. ‘En?’
‘Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe
u te danken. Woonde u maar altijd in ons dorp,
dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!’
Die nacht kon de pastoor de slaap maar niet
vatten. Hij prevelde nog een heel stel weesgegroetjes en onzevaders, maar het hielp niet. Hij
lag maar in het donker voor zich uit te staren,
totdat plotseling aan zijn voeteneind een zacht
schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok, daar
stond een engel! De abbé vreesde met grote vreze.
Maar de engel zei: ‘Vrees niet, monsieur l’abbé, ik
ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe u
het maakt. Al vijftien jaar lang luisteren wij hierboven met vreugde naar uw kerstcantate, maar
nu laat de Eeuwige u vragen waarom de muziek
dit jaar is uitgebleven, wij hebben helemaal niets
gehoord.’
Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Welke (Engelstalige) zin blijft er over?
Welke zin blijft er over?

I’m dreaming of a white Christmas
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Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een
puzzel in het kerstnummer. Het is een woordzoeker, wederom bedacht en ontworpen door
Jaap Boer. Er is ook weer een prijs aan verbonden.
We hebben voor de prijswinnaar een prachtige
Parker pennenset met een vulpen en een rollerball, geschonken door onze hoofdsponsor.
Maar … omdat het voor veel mensen een
beroerde tijd is en iedereen wel een verzetje kan
gebruiken, bieden we iedere deelnemer die de
goede oplossing inzendt een puzzelboek aan.
Het is een woordzoekerboekje van maar liefst 96
pagina’s.

Insturen
Uw oplossing insturen kan op twee manieren:
•U
 stuurt de oplossing per mail naar
coordinator@kerkvenster.nl
voor woensdag 5 januari 2022
•U
 zet de oplossing op papier en stopt deze in
de brievenbus bij het kantoor van KerkVenster,
Kerkstraat 2 in Aalten. Even het trapje op.
Oók voor woensdag 5 januari 2022.
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer
te vermelden: per adres mag er één inzending
ingestuurd worden.

Veel puzzelplezier gewenst.
redactie KerkVenster
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Nieuw: Verscholen
erfgoed in beeld

Wensen en Naober Van Ut Joar gezocht!
De AFM Hulp Week gaat ook dit jaar gewoon door. Voor de zesde keer proberen we mensen
(in de gemeente Aalten) die een moeilijk jaar hebben gehad, om wat voor reden dan ook,
een hart onder de riem te steken. Maar, daar hebben we jouw hulp bij nodig!
Wensen gezocht
Ken jij iemand (buurman/-vrouw, gezin, vriend/
vriendin, familie, collega of sportmaatje) die een
moeilijk jaar achter de rug heeft? Bijv. omdat ze
te maken hebben (gehad) met ziekte, overlijden,
financiële problemen enz.? Stuur dan je wens voor
diegene(n) in via actie@aladnafm.nl.

Naober Van Ut Joar Verkiezing

Een eerste impressie van het nieuw te verschijnen
boek.

Een kerkgebouw dat al zo’n 800 jaar
bestaat heeft veel meegemaakt.
In dit boek neemt de Oude Helenakerk in Aalten,
als ik-figuur, de lezer mee naar de geschiedenis van
enkele families in hun relatie met haar als kerk, en
met de lang verborgen gebleven erfgoederen die
de kerk bezit.
Niet alleen leden van deze families komen aan het
woord, maar ook een aantal andere ik-personen.
Allen hebben een bijzondere relatie met de kerk …
en met de vele lang verborgen erfgoederen. De
verhalen die verteld worden en de daarin vermelde
feiten berusten grotendeels op waarheid.
Echter, de herinneringen van de ik-personen laten
soms wat te wensen over en gaan dan over in
milde fantasie. Dat is tevens de reden waarom dit
boek niet als wetenschappelijk werk mag worden
beschouwd, maar gelezen moet worden in de zin
van: ‘zo had het kunnen zijn’.
Met deze uitleg kondigt auteur Th. van Eijck
zijn boek aan. De Oude Helenakerk op de Markt
in Aalten staat centraal; ook over de in 1973
gevonden grafkelder is informatie opgenomen.
Van deze grafkelder staat een replica in het
nieuwe HelenaHuis, schuin tegenover de Oude
Helenakerk.
Het boek zal verschijnen in het voorjaar van
2022. Het is een uitgave van HelenaHuis v.o.f.,
in formaat A5, met harde kaft en ongeveer 130
pagina’s, rijk geïllustreerd en geheel in kleur.
Belangstellenden kunnen vanaf nu tot en met
21 januari 2022 intekenen op deze geheel nieuwe
benadering van de geschiedenis van de Oude
Helenakerk via www.helenahuis.nl.
De intekenprijs bedraagt € 14,80.
Na verschijning is de verkoopprijs € 19,80.

We zijn ook op zoek naar iemand die als eerste
de eretitel ‘Naober Van Ut Joar’ gaat krijgen.
Wie is er in je naaste
omgeving altijd in de weer
om anderen te helpen, de
handen uit de mouwen te
steken, een luisterend oor
te bieden enz.? Wie is een
geweldige Naober? Geef
die persoon op voor de titel
Naober Van Ut Joar, want
hij/zij verdient het om even
in het zonnetje gezet te
worden.
Een deskundige en
onafhankelijke jury zal
zich over de aanmeldingen
buigen, en op 23 december
wordt de winnaar
bekendgemaakt.
Aanmeldingen kunnen
gestuurd worden
naar actie@aladnafm.nl.

We hopen op veel wensen en aanmeldingen,
zodat we met jullie hulp heel veel mensen blij
kunnen maken.
P.S. W
 oont iemand in Breedenbroek of Süderwick? Voor het gemak rekenen we dat ook
even tot de gemeente 😉.
Namens de organisatie van de
AFM Hulp Week,
Esther Diepenbroek

Hoe kun je thuis en in de kerk je geloof beleven,
in deze tijden van corona en kerksluitingen?
Onder deze titel zal Leo Fijen op woensdag
19 januari 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-Ten
hemelopnemingkerk te Beltrum met ons in
gesprek gaan. De commissie Ontmoeting &
Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie
nodigt u hiervoor van harte uit en wil u graag
vanaf 19.15 uur met een kop koffie of thee
welkom heten. De avond begint om 19.30 uur. U
hoeft zich niet aan te melden.
Leo Fijen is journalist, uitgever en tv-presentator.

Hij weet als geen ander wat er op dit moment
speelt in grote parochies van vele verschillende
locaties. Leo Fijen maakt het allemaal mee in
zijn eigen parochie en zal met concrete voorbeelden een spoor wijzen van revitalisering van
geloof en kerk, ook nu het er niet eenvoudiger op
is geworden. Als uitgever heeft deze tv-maker op
deze situaties ingespeeld door gebedenboekjes te
maken, die massaal zijn gebruikt door de meeste
parochies van Nederland.

27
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,
Het is bijna Kers
t, het feest van
de geboorte van
Jezus. Het fees
t dat onze verlo
sser redder is
geboren. Wat bijzo
nder is dit.
Ook al leven we in ee
n bijzondere tijd lat
en we stilstaan
bij de geboorte van
Jezus en kijken na
ar wat wel kan.
God is in ons aan he
t werk.

Heel fijn kerstfees

t allemaal
Henrike Jentink

Een bonte stoet mensen, van jong tot oud,
steekt deze weken de handen uit de mouwen.
Iedere dag weer. Ze komen uit alle hoeken en
gaten, constateert INLIA’s bestuursvoorzitter
Jan Eggink. ‘Het bestuur is daar zeer dankbaar
voor.’
In het eerste weekend staat de vicevoorzitter
van de Raad van Kerken in Nederland, Kees
Nieuwerth, de gangen te bezemen. Hij herinnert
zich het allereerste tentenkamp van INLIA. ‘Zo
begon het. En nu sta ik hier in de nieuwbouw
van het INLIA Gasthuis Groningen. Mooi.’
Groninger gemeenteraadslid Koosje van Doesen
is hier omdat ‘je in het Stadhuis ver afstaat van
de werkelijkheid’. Wethouder Pepijn Vemer van
Tynaarlo - die tafels staat te monteren - vindt
het zijn taak als wethouder om hier te zijn. Daar
draait het om in het openbaar bestuur, zegt hij:
‘Helpen oplossingen tot stand te brengen waar
de samenleving beter van wordt.’

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.

Meehelpen aan
echte oplossingen
Van diaken tot vicevoorzitter van de Raad van
Kerken in Nederland: iedereen springt bij om
INLIA’s nieuwe Gasthuis in te richten. 270
dakloze asielzoekers komen er straks in de
Groninger opvang, waar met hen gewerkt zal
worden aan een nieuwe toekomst.

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.

Geen woorden maar daden, hier. Van mensen
uit kerken, het Internationale Rode Kruis, Stichting Present, genootschap de Odd Fellows;
noem maar op. Ze krijgen eerst uitleg voor wie
de opvang is en hoe hier met de gasten gewerkt
wordt. ‘Zo weet je waarvoor je het doet’, zegt
een vrijwilliger die INLIA-directeur John van
Tilborg bedankt voor de dag.
Van Tilborg is geroerd door alle warme reacties
en de opkomst. Wat hem het meest raakt: ‘Dat
we gedragen worden door de gemeenschap.
Iedere dag weer staat hier een grote ploeg
mensen klaar. Uit alle lagen van de samenleving. Dat stimuleert ongelooflijk.’

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
14 januari 2022.
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 5 januari 2022
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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Een engel hier, een engel
daar … zoeken maar!

Willen jullie ons helpen?
Dit jaar willen we rond Kerst in het dorp op zoek
gaan naar engelen die gemaakt zijn door jou. Zo
kunnen we op deze manier laten zien dat er in deze
donkere dagen ook lichtpuntjes zijn. Laat ze zien! En
tover zo een glimlach met een leuke en blijde boodschap bij de mensen die ze maken en de mensen
die ze zien! Dit mag groot of klein, gekleurd of wit,
beplakt met glitters of leuk met lampjes versierd.
Dit kan er eentje zijn of een heel engelenkoor. Leef
je maar lekker uit!
In de periode van 20 december t/m 1 januari mag je
het op een duidelijke en zichtbare plek neerzetten,
zodat iedereen hem kan zien en we op zoek kunnen
gaan voor wie dit leuk vindt. Hoeveel engelen kun jij
vinden?

Voor de kinderen is dit een leuk initiatief
Maar ook de ouders en ouderen zijn creatief
We zien dus erg uit
Naar alle creaties achter raam of ruit!

Als wij naar buiten gaan dan houden we ook rekening
met de 1,5 meter afstand. Het is niet de bedoeling
dat we met grote groepen de straat op gaan.

Knipvel
Engel

