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KerkVenster is met ingang van 2022

nóg kleurrijker geworden
Tekst: Wim Bulsink

Overdenking

‘Is de Heer nu in ons
midden of niet?’
Exodus 17: 7
door ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
‘Is de Heer nu in ons midden of niet?’ Deze
klemmende vraag stelt het volk Israël als zij na
de bevrijding uit Egypte op weg zijn naar het
beloofde land. Het is een vraag uit teleurstel
ling en wanhoop omdat ze op hun reis naar het
beloofde land van de ene crisis in de andere
belanden. Het vertrouwen op de Heer is ver
dampt door alle tegenslagen en vragen.

Zoals bekend zijn de pastorale wijken samen
gevoegd tot twee nieuwe wijken: Barlo/Dale en
Lintelo vormen nu samen wijk Noord. Haart/
Heurne en IJzerlo vormen nu samen wijk Zuid.
Zowel wijk Noord als wijk Zuid zijn verdeeld in
subwijken; elke subwijk heeft een eigen pastor
(predikant of kerkelijk werker).
Om de subwijken herkenbaar te laten zijn, krijgen
zij met ingang van 1 januari 2022 elk één van
de kleuren van de regenboog. De regenboog als
teken van Gods verbond met ons en van hoop en
als symbool voor onze kleurrijke gemeente.

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

In wijk Noord zijn vier pastores werkzaam:
Hendrik Jan Zeldenrijk, Folkert de Jong,
Wilma de Jong en Netty Hengeveld.
In wijk Zuid zijn twee pastores werkzaam:
Anneke Wattel-de Vries en Elizabeth van
Deventer.
In bijgaande plattegronden is de nieuwe wijk
indeling aangegeven. Deze kleuren zijn vanaf nu
ook zichtbaar bij de wijkberichten in KerkVenster.
Kijk voor meer gegevens van de wijken, zoals de
adressen, namen van medewerkers en dergelijke
op https://www.kerkvenster.nl/wijkteams/.

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

Wilma de Jong

Netty Hengeveld

Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl

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

Anneke
Wattel-de Vries

ds. Elizabeth
van Deventer

Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

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

Het is misschien wel een herkenbare vraag als
wij onze levensreis vervolgen in weer een nieuw
jaar dat begonnen is. Ook als gelovig mens kun
je vragen hebben bij zoveel leed dat mensen
treft. Het leed van de wereld, maar ook je eigen
leed of de moeite bij hen die je lief zijn. Ook wij
kunnen het gevoel hebben dat we van de ene
crisis in de andere belanden.
Natuurlijk houden wij elkaar in de kerk steeds
voor dat God wel zeker in ons midden is. Dat Hij
ons leven draagt en dat Hij te vertrouwen is.
Maar toch kunnen er soms dingen zijn die het
leven zo moeilijk maken dat je je vertwijfeld
kunt afvragen: Waar is God dan? ‘Is de Heer nu
in ons midden of niet?’
Het is fijn dat de Bijbel in de verhalen niet pro
beert de twijfels van gelovige mensen te ver
doezelen. Dat kan ons veel herkenning geven.
Hoewel herkenbaar en soms heel begrijpelijk is
het ook wel verdrietig als mensen de vertrou
wensvraag aan God stellen of Hij wel in ons
midden is.
Alsof het volk Israël en ook wij al die keren ver
geten dat God heeft laten zien dat Hij wel zeker
in ons midden is.
Natuurlijk zou het fijn zijn als de Heer elke crisis
die ons mensen kan treffen voorkomt of uit de
wereld helpt. Maar de Heer is niet oproepbaar
naar ons believen hoe graag we dat ook zouden
willen. Maar dat doet niets af aan de manier
waarop Hij zich aan het volk Israël en ook aan
ons heeft bekend gemaakt: Ik ben er voor jou!
Natuurlijk mogen wij al onze vragen stellen aan
God maar uiteindelijk blijft ons niets anders
over dan toch te vertrouwen dat Hij in ons
midden is, ook in dit nieuwe jaar. Zoals Lied
906 het zo prachtig verwoordt: ‘God is tegen
woordig, God is in ons midden’.
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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

Wij feliciteren
Mevr. E. Stronks-Ebbers, Ambthuiswal 1-11; dhr.
J.G. Essink, Beerninkweg 4 en mevr. J.A. WeeversHinkamp, Ambthuiswal 1-01 vieren in de komende
weken hun verjaardag. Mevr. Stronks hoopt op
18 januari de leeftijd van 97 jaar te bereiken;
dhr. Essink wordt op 22 januari 89 jaar en mevr.
Weevers viert op 25 januari haar 93e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezel
lige dag gewenst met allen die u lief zijn.

Verhuizing
Mevr. Hermien Navis-Luiten is van de Koppel
straat, Bredevoort verhuisd naar Ludgerstraat
25 02, 7121 EG Aalten.

Zieken
De familie Laarman maakt zich grote zorgen om
hun volwassen zoon die in het ziekenhuis behan
deld wordt voor een ernstige ziekte. Wij wensen
hen en iedereen die erbij betrokken is veel sterkte
toe. We bidden om beterschap.
Wij wensen allen die lichamelijk ongemak te ver
duren hebben, ziek zijn, medische behandelingen
ondergaan of uitslagen moeten afwachten veel
geduld en sterkte. We denken ook aan de man
telzorgers, die familie of vrienden bijstaan en
wensen hen kracht toe.

Genomineerd voor ‘De Pompe’

Op het punt om mijn kerkbladstukjes in te
sturen naar KerkVenster, werd er aangebeld.
Er werd een oorkonde afgeleverd! (zie foto)
De Protestantse Gemeente Bredevoort is door
de BREM (ondernemersvereniging Bredevoort)
voorgedragen voor ‘De Pompe’, een vrijwilli
gersprijs, vanwege gastvrijheid die we hebben
verleend aan de rooms-katholieke mede-Brede
voorters in het afgelopen jaar. We hebben de
hoofdprijs niet, die gaat terecht naar een groep

Bij de diensten Bredevoort

die elke week Bredevoort schoonhoudt door
rommel die mensen achterlaten, op te ruimen.
Gefeliciteerd! De stimuleringsprijs gaan zij gebruiken om kinderen van basisschool ’t Bastion
meer te leren op dat vlak. Niet gewonnen, maar
genomineerd zijn is ook een hele eer! Harte
lijk dank BREM! De oorkonde wordt ingelijst
en waarschijnlijk (als het mag van de nieuwe
beheerder Marjon Radstaak) opgehangen in
’t Koppelhuis en later bewaard in het archief.

Oecumenische dienst
Op 16 januari is er een oecumenische viering in
het kader van het gebed voor de eenheid. Het
thema is: Licht in het duister, geïnspireerd op
Matteüs 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem te aanbidden.’ Het voor
bereidingsboekje is gemaakt door christenen uit
het Midden-Oosten. In de dienst zijn er liederen
en teksten, die daarnaar verwijzen. De dienst is
voorbereid door vertegenwoordigers van Katho
liek Kontakt Bredevoort en de Protestantse
Gemeente Bredevoort. We bevelen de collecte van
Kinderen in de Knel bestemd voor vluchtelingen
kinderen in Griekenland bij u aan (net als in de
afgelopen kerstperiode).
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Stichting Present: tijdcollecte
In december heeft Stichting Present zichzelf voor
gesteld aan onze gemeente, nadat ze al eerder
op bezoek waren geweest bij de diaconie. Dit is
een stichting die helpers en hulpzoekenden voor
praktische hulp bij elkaar wil brengen. Zij hebben
de tijdcollecte uitgevonden. Je schenkt iemand
niet geld, maar een van tevoren afgesproken hoe
veelheid tijd en arbeid om een klus te klaren.
Om het overzichtelijk te houden, kunnen pro
jecten alleen aangemeld worden via hulpverle
ners. Dat kan zijn: het opkappen van een tuin, een
ruimte, schilderen (binnen of buiten), behangen.
De hulp is bedoeld voor mensen die het niet zelf
kunnen bekostigen. De klussen die aangemeld
worden moeten overzichtelijk zijn. Er wordt een
bepaalde tijd voor vastgesteld. Zo is er de moge
lijkheid om u aan te melden om buiten te schil
deren op 28 en 29 april. (Dat is ook op het tijd
collecteformulier te zien) U kunt zich ook opgeven
voor andere klussen.
U kunt alleen contact opnemen met de stichting
als professional, als u in uw werk een klus tegen
komt, die nodig gedaan moet worden en waar
geen hulp of geld voor is. Wordt vervolgd.

Nieuwe beheerder ‘t Koppelhuis
In een vorig nummer van KerkVenster heeft u kunnen lezen dat Wilma Klein
hesselink in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd ging stoppen
als beheerder van ’t Koppelhuis.
We hadden gehoopt haar een passend afscheid te kunnen geven op zondag
2 januari. Helaas kon dat vanwege de corona-maatregelen niet doorgaan,
maar dat gaat zeker nog gebeuren.
Ondertussen is al wel de nieuwe beheerder met haar werkzaamheden
gestart. Ze stelt zich in bijgaand artikeltje aan u voor.
Wim ter Maat,
Protestantse Gemeente Bredevoort

Even voorstellen
Mijn naam is Marjon Radstaak,
de nieuwe beheerder van ‘t Koppelhuis.
Ik ben geboren, getogen en wonende in IJzerlo.
Samen met mijn man Henk-Jan en onze boeren
foxen Loekie en Bello woon ik op een boerderij
met varkens.
Naast de werkzaamheden rond de boerderij
speel ik bij verschillende muziekverenigingen. Ook
handwerken, vooral haken en breien, behoort tot
mijn hobby’s. Daarnaast wandel ik graag en heb
ik veel plezier van onze groentetuin. Na de basis
school in IJzerlo ben ik naar de havo in Aalten
gegaan en heb ik Voeding & Diëtiek in Nijmegen gestudeerd. Mijn werkerva
ring is heel breed en divers. Zo heb ik gewerkt als diëtiste, financieel-adminis
tratief medewerkster, gastouder en natuurlijk allerlei hand- en spandiensten
op de boerderij van mijn man.
Ik verheug me op het werk als beheerder van het prachtige Koppelhuis.
De zalen van ‘t Koppelhuis zijn bijzonder geschikt voor kleine en grote verga
deringen, bijeenkomsten en/of cursussen. Ik hoop dan ook dat na de corona
periode de zalen goed bezet zullen zijn en u te ontmoeten.
Heeft u een zaal nodig, dan kunt u mij bereiken op het nummer
van ‘t Koppelhuis, tel. 06 - 2750 4112 en via WhatsApp
of e-mail: koppelhuis@pkn-bredevoort.nl .
Ik hoop spoedig met u kennis te maken!

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

2022

6
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

16 t/m 23 januari:
Week van gebed
bredevoort
voor eenheid
van christenen
Helaas kunnen wij net als vorig jaar, door alle
beperkingen die de coronacrisis ons brengt,
niet samenkomen als gezamenlijke geloofsge
meenschappen in Aalten om samen te bidden
voor de eenheid van christenen. We hopen
van harte dat dit volgend jaar wel weer kan.
Natuurlijk betekent dit niet dat wij deze week
geheel aan ons voorbij moeten laten gaan. In

de verschillende geloofsgemeenschappen zal
zeker voor de eenheid van christenen gebeden
worden en ongetwijfeld zult u dat thuis ook
niet vergeten in uw gebeden.
Namens het Beraad van Kerken
Hendrik Jan Zeldenrijk

Overzicht giften
Via de brievenbus:
- Hulp Ver Weg Dichterbij  .  .  .  .  .  . € 40,00

Collectemunten:
- Kerstcollecte Kinderen in de Knel  .   .   . € 9,75
- Hulp Ver Weg Dichterbij  .  .  .  .  .  . € 9,75
- Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 29,25
- Collecte nov-dec  .   .   .   .   .   .   .   .  € 25,00

Via bankrekening diaconie diverse giften:
- Kerk in actie: Geef licht (kerstactie,
HVWD en vluchtelingenkinderen)
6 x € 50,00
3 x € 10,00; 2 x € 20,00
5 x € 25,00; € 30,00 en 3 x € 100,00
- Gift:  .  .  .  . € 50,00; € 100,00; en 2 x € 25,00
- Voor de collecte  .  .  .  .  .  . € 2,50; € 20,00
2 x € 25,00 en € 50,00
- Voor de kerstcollectes  .   .   .   .   .   .  € 50,00
- Voor de diverse collectes  .   .   .   .   .  € 25,00
- Zending  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 20,00
- Kinderen in de knel  .   .   .   .   .   .   .  € 20,00
- Rose Hara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00

Via de webshop:
- Gift noodhulp  .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 25,00
- Gift KerkBeeld  .   .   .   .   .   .   .   .  2 x € 50,00
- Gift diaconie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 75,00

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Giften PBD
Ontvangen via:
- Christien te Hennepe  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
- Dien Scholten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 5,00
- H. en I. Lammers  .   .   .   .   .   .   .   .  € 20,00
- Gerda van Eerden   .   .   .   .   .   .   .   . € 10,00
- Willy Rutgers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00
- Hermien Heinen  .   .   .   .   .   .   .   .  € 50,00
- Gerrit Prinsen  .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Wij vragen weer uw aandacht voor de
actie Kerkbalans (zie middenpagina’s).
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Vervolg stand ‘ mediation’
kerkenraad en OHK-groep
Zoals vorige keer gezegd (KerkVenster
d.d. 30-07-‘21) noemen we het maar
mediation, maar is het tot nu toe vooral pendeldiplomatie geweest. Met het
nieuwe jaar lijken we echter weer een
nieuwe fase in te gaan. We werken aan
de agendapunten voor een gesprek van
kerkenraad en de OHK-groep. Ik proef
bij iedereen bereidheid om de relatie te
verbeteren; dus dat wordt de hoopvolle
uitdaging.
Ik hoopte eigenlijk al verder te zijn. Maar alles is
vertraagd door corona en vakantie en agendaproblemen, maar ook is de tijd gebruikt om de
zaken nog eens goed door te laten dringen en op
een rijtje te krijgen. De stand is dat er nu twee
belangrijke stukken op tafel liggen. De gezichts
punten van de OHK-groep en de gezichtspunten
van de kerkenraad. Aan de ene kant niets nieuws,
aan de andere kant als een soort terugblik een
basis om de balans op te maken en nieuwe
plannen op te zetten.
Ik ga niet als ‘betweter van buiten’ aangeven wat
er allemaal in het verleden fout of goed gegaan
is. Soms doet het mij aan de Babylonische spraak
verwarring denken. Mandaat zus, in principe zo,
wel overleg, niet onderhandelen etc. In oktober
wilde ‘de jeugd’ die deze ‘mediation’ had voor
gesteld, graag even bijpraten. Het werd een
lange team-sessie. Wat weer eens extra duidelijk
maakte hoe ingewikkeld het allemaal ligt. Vanuit
ook hun vragen had ik weer aanknopingspunten
voor dit verslag in KerkVenster. Waarom duurt het
zo lang? Of weer van een andere invalshoek: welke
beheersvormen zijn onderzocht en waarom kwam
men bij de SOGK uit. Waarom het eigendom uit
handen geven? Ondertussen zat de SOGK zelf ook
niet stil en zijn ze ‘ Gelderse Kerken’ geworden.
De concrete stand is dat er momenteel nog geen
overeenkomst met de SOGK is, maar wel zeer gere
geld overleg. (Naar ik begreep komt binnenkort in
KerkVenster nadere informatie daarover van het
college van kerkrentmeesters) Ook is er het nor
male overleg met andere instanties die bij het
kerkgebouw betrokken zijn zoals Rijksdienst Cultu
reel erfgoed, commissies van de gemeente Aalten
etc. Vergeet niet: het gaat bij de Oude Helenakerk
niet om zomaar een ‘optrekje’, maar over een
Rijksmonument in het midden van Aalten en heel
wat partijen hebben daarover iets te zeggen. Dat
maakt een discussie over eigendom ook zo ver
warrend, geen enkele instantie heeft er 100% iets
over te zeggen! Maar heel wat partijen bemoeien
zich er wel mee en hebben ook een vinger in de
pap via subsidies, regelingen etc. Een project over
de toekomst van een monumentale kerk zoals de
Oude Helenakerk is vaak een kwestie van lange
adem (onlangs noemde een wethouder elders dat
een gewoon woningproject zo’n 7 jaar duurt … ).
Over de feitelijke toekomst van activiteiten in
de Oude Helenakerk lijken de OHK-groep en de
kerken
raad gelukkig tamelijk eensgezind. Zowel
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kwetsbaarheid

een kerkelijk, ook oecumenische, als een meer
maatschappelijke, culturele, ‘Aaltense gemeen
schaps’ invulling. Verschillende functies dus,
multi
functioneel of hoofd- en nevenfuncties.
Realisatie van die toekomstige functies vraagt

echter een enorme inzet van gelden, deskundig
heden, draagvlak, inzet van betrokken mensen
om maar een paar zaken te noemen. Heeft de
kerk dat allemaal beschikbaar of is samenwerking
met anderen nodig? Regionaal, plaatselijk, secto
raal etc.?
Een struikelsteen op weg naar die toekomstige
functies lijkt momenteel de formele vraag van
het formele eigendom te zijn. Soms denkt men
dat alleen de eigenaar de regie bepaalt, maar
bij Rijksmonumenten is dat bepaald niet zo. Het
is belangrijk om eigendom en regie te onder
scheiden en dat ook nog eens los én in relatie te
zien van de centen. En: om het ook nog eens in
samenhang te zien met het beleid van de hele
kerkelijke gemeente Aalten. Wat is de plaats van
de Oude Helenakerk in het gemeenteleven? Welke
partij kan het beste welke kar trekken om verder
te komen? Wie kan wat doen? De kerkenraad,
een plaatselijke stichting, een stichting zoals de
SOGK? En wie zal dat betalen? Of wat moet er
allemaal betaald worden als we het gebouw meer
multifunctioneel willen maken?
Op dit ogenblik is onbekend wie gelijk heeft
… want … er ligt nog geen duidelijke conceptovereenkomst met de SOGK over welke toekomst
en op welke manieren tegen welke kosten? Ook
dat concept was al eerder verwacht. Pas als dat
concept er is met alle rechten en plichten van kerk
en SOGK, kan er een goede afweging komen. Wie
gaat wat doen? Ook over de eventuele overdracht
van het eigendom waartoe ‘in principe’ besloten
is. Zoals gezegd: er is wel overleg met de SOGK,
maar geen definitieve overeenkomst. En inder
daad: je hebt dat overleg zolang je in zo’n over
eenkomst gelooft. Maar uiteindelijke gaat het wel
om de finale afweging van de resultaten.
Die afweging kan leiden tot wél een overeen
komst, maar ook tot géén overeenkomst, of tot
veránderingen van het concept van de overeen
komst, of tot zoeken van een andere samenwer
kingspartner. Eerst moet de kerkenraad een zgn.
voorgenomen besluit nemen. Dat voorgenomen
besluit wordt aan de kerkgemeente voorgelegd en
behandeld volgens de regels van de kerkorde. Dat
betekent o.a. gemeenteavonden, toetsing door
andere kerkelijke organen, een definitief kerken
raadsbesluit en vervolgens mogelijkheden van
bezwaar en beroep, classicaal en generaal.
En in de tussentijd, kunnen we elkaar beter
steunen dan onmogelijke dingen vragen of ver
dacht maken en twee andere belangrijke dingen
wel doen: binnen de kerk aangeven wat we willen
in beleid, wensen en eisen rond de Oude Helena
kerk en buiten de kerk zoeken naar bondgenoten
om die toekomst van de Oude Helenakerk de opti
male vorm te geven.
Ik hoop dat we in het nieuwe jaar de tijd
gebruiken om daar helderheid in te geven!
Cor Schaap

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
Voorganger: Frans Brandenburg
Muziek: NooTzaak en
Johan Klein Nibbelink

23 januari - Zuiderkerk
Fans van Pink Floyd zullen het album
’The Wall’ ongetwijfeld kennen. Een aan
grijpend verhaal over een artiest die een
muur om zich heen bouwt. Iedere (negatieve) gebeurtenis zorgt ervoor dat de stapel
stenen hoger wordt. Uiteindelijk staat er
een muur zonder deuren en ramen die zo
hoog is dat je er niet overheen kunt kijken.
Veilig verborgen voor alles en iedereen,
maar wel alleen.
In (iets) mindere mate doen we waarschijnlijk
allemaal hetzelfde. Misschien is de muur iets
lager of heb je een paar ramen of een deur. Een
muur om je gevoelens en emoties te beschermen,
om je ziel te bewaren voor nog meer pijn, om
erger te voorkomen, om niet meer zo kwetsbaar
te zijn. Door de deur open te zetten, kan de ander
zien hoe (mooi) je werkelijk bent. Hoe groter de
deur en hoe verder open, hoe beter de ander je
kan zien, maar het maakt je ook kwetsbaarder en
daar is moed voor nodig. Moet de deur altijd open
staan of mag deze ook best wel eens gesloten
zijn? Misschien dat we iets van de kreeft kunnen
leren. Een kreeft is een kwetsbaar zacht dier met
een harde schelp. Wanneer hij groeit, gaat zijn
schelp oncomfortabel aanvoelen. De kreeft zoekt
dan een plek onder een rots waar hij zijn schelp
afgooit en ruimte neemt om een nieuwe schelp te
maken. Dit verschalen duurt vaak enkele dagen.
Een jonge kreeft verschaalt ongeveer zes keer per
jaar, een oudere kreeft eens per jaar. Wanneer
de kreeft op zijn kwetsbaarst is, zoekt hij dus
een plek om te schuilen. Hij neemt de ruimte en
rust om een ander passend jasje aan te trekken.
Onze deur mag ook best wel eens gesloten zijn.
Bijvoorbeeld om op adem te komen of je voor te
bereiden op een nieuwe fase.
Zowel in het dagelijks leven als in de Bijbel komen
we mensen tegen die de moed hebben de deur
(ver) open te zetten en zich kwetsbaar op te
stellen. Zo geven ze ons een inkijkje in hun ziel en
kunnen we misschien iets leren van hun ervaring.
In de dienst van 23 januari om 10.00 uur, die is
voorbereid door Kerk in Uitvoering samen met
Frans Brandenburg, willen we stilstaan bij ‘de
moed van kwetsbaarheid’.
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Onze milieuvriendelijke PGA is nu nog groener!
De Protestantse Gemeente Aalten streeft er naar het Bijbelse rentmeesterschap
in de praktijk te brengen. De Werkgroep Groene Kerk Aalten is hierbij raadgevend
en soms ook uitvoerend. In de afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt,
daarover hebt u kunnen lezen in het novembernummer van KerkVenster.
Inmiddels zijn we alweer een flink stuk verder. Er liggen zonnepanelen op diverse
panden van de kerk. Wie had dit twee jaar geleden kunnen denken.
Tekst: Jan Haring - Foto’s: Jan Oberink
In maart 2021 ging via de Groene Kerk het ver
zoek uit naar twee bedrijven om een offerte uit te
brengen over de plaatsing van zonnepanelen op
panden van de kerk. Later werd er nog een derde
bedrijf aan toegevoegd. Eind september lagen
er drie offertes bij de kerkrentmeesters, begin
november nam dit college de beslissing: de firma
Huls Duurzame Energie uit Winterswijk kreeg de
opdracht. Zij waren niet alleen de voordeligste,
maar konden ook op korte termijn leveren. In
hun offerte stond vermeld dat de panelen nog in
2021 op de daken zouden liggen. En ze hebben
het waar gemaakt!
Nadat de huizen van de twee predikanten waren
voorzien van panelen en ook op het jeugd
honk aan de Ludgerstraat de klus geklaard was,
kwam het lastigste karwei: op de achterzijde van
gebouw Elim moest een groot aantal panelen
worden bevestigd, zowel min of meer liggend als
hangend aan de steile gevel. Op diverse foto’s
is te zien hoe de mannen van Huls dit karwei
klaarden.
Ze deden dit in de week voor de kerst: regen,
wind en uiteindelijk ook kou weerhielden hen niet
om enkele dagen flink door te werken. Maar de
belofte dat de panelen er nog in 2021 zouden
liggen, deed men gestand. Op 24 december was
alles voor elkaar.

Een flinke besparing op twee fronten
In totaal zijn er tot nu toe 65 panelen geplaatst.
Dit betekent dat de PGA jaarlijks ca. 100.00
kg CO2-uitstoot bespaart ten opzichte van het
gebruik van ‘reguliere’ elektriciteit en daarmee
actief meewerkt aan het behalen van de milieu
doelstellingen van Nederland. Door de opwekking
van eigen elektriciteit in combinatie met een leve
ringscontract van groene stroom via Greenchoice
gebruikt de PGA nu uitsluitend stroom uit her
nieuwbare bron waarbij de uiteindelijke uitstoot

nul is. Sterker, de PGA levert in zonnige tijden
schone energie aan het elektriciteitsnet. Deze
schone stroom kan vervolgens elders worden
gebruikt zonder schade voor mens en milieu.
Bovendien leveren deze panelen zodra de zon
schijnt een aanmerkelijke kostenbesparing op
voor de protestantse gemeente. Het mes snijdt
hier dus aan twee kanten. Het is aan eenieder om
te beoordelen welke kant de beste is.
Voor de Werkgroep Groene Kerk is in ieder geval
duidelijk dat de kerkrentmeesters hun taak naar
beide kanten serieus opnemen.

‘Aan leden van de PGA bieden wij een
korting van 10% wanneer zij door onze
firma zonnecollectoren laten plaatsen
op hun woning.’
Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken,
moet u dit even laten weten aan het kerkelijk
bureau in de Ludgerstraat 64. Daar verifieert dhr.
Ger Jan Voerman of u geregistreerd staat als lid
van de PGA. Vervolgens worden uw naam en tele
foonnummer doorgegeven aan de firma Huls en
gaan alle verdere contacten direct via dit bedrijf.
En natuurlijk staat het u vervolgens geheel vrij om
op hun aanbieding in te gaan.

Doet u ook mee?
Maar er is meer. Wij, allen die zich betrokken
voelen bij de PGA, vormen met elkaar De Groene
Kerk van Aalten. Wat zou het mooi zijn wanneer
het plaatsen van zonnepanelen en daarmee de
CO2-uitstoot verkleinen, zich als een olievlek zou
verspreiden onder de gemeenteleden. Ja, inder
daad, goed voorbeeld doet goed volgen!
Wie weet trekt het onderstaande aanbod van de
firma Huls u over de streep:

Voor de Werkgroep Groene Kerk Aalten was dit
een mooi project; met veel plezier hebben we er
aan gewerkt. Met evenveel plezier heeft ook foto
graaf Jan Oberink meegedaan. Hij nam foto’s
van de werkzaamheden op het dak van Elim en
kon de mooie beelden schieten dankzij de mede
werking van de familie Holthuis. Vanuit hun
zolderraam kon Jan haast onopgemerkt zijn gang
gaan. Hartelijk dank ook aan hen.
Namens de Werkgroep Groene Kerk Aalten,
Jan Haring
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Kiekeboe. De baas komt een kijkje nemen.

Een dak (bijna) vol …

Het laatste paneel gaat er op.

Het werk zit erop. Proost.
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Geen wachtlijst meer:
190 leerlingen naar school door moestuinen
Wat te doen als een school zo goed loopt dat het haar succes niet bij kan houden?
Juist: uitbreiden! Dat is precies wat de Ghanese jeugdvrienden Hudu Fuseini en

De school wordt met al deze voorzieningen steeds
aantrekkelijker voor ouders. Hierdoor zijn ze
gemotiveerd om kinderen naar school te sturen,
in plaats van ze thuis te houden om te werken op
het land bijvoorbeeld.

Tamimu Bance dachten toen 92 kansarme kinderen op een wachtlijst voor hun

Oplossingen in coronatijd

basisschool stonden. Met dit gelukte project is er maar liefst plek voor 415 kinderen.

De partners van Wilde Ganzen heten niet voor
niks aanpakkers: ze pakken problemen aan met
passende oplossingen. Zo schakelden meester
Hudu en zijn collega-onderwijzers inventief tijdens
de corona-uitbraak, vertelde zijn goede vriend
Tamimu Bance ons destijds: ‘Ze geven iedere
keer groepjes van maximaal vijf kinderen les,
zodat alle kinderen tenminste twee uur per week
onderwijs krijgen.’

In een van de armste regio’s in Ghana hebben
de twee jeugdvrienden Hudu en Tamimu van Ver
eniging Hadhakai een basisschool opgezet. Dit
lukte met ondersteuning van Wilde Ganzen en de
lokale partner Hadhakai Charitable and Contractors Foundation. De Hadhakai school bood al een
veilige haven aan 225 (wees)kinderen. Ze krijgen
er dagelijks schoolmaaltijden en les, onder andere
van meester Hudu. Maar er was niet meer plek en
niet genoeg eten om meer leerlingen te onder
wijzen. Er moest toch een manier zijn dat er nog
meer kinderen naar de Hadhakai school konden
komen!?
Daarom staken Hudu en Tamimu, die al twintig
jaar in Nederland woont, weer de koppen bij
elkaar. Er kwam een nieuw project in de coro
natijd om meer kinderen onderwijs te kunnen
bieden. ‘Het was altijd al mijn droom om arme
kinderen te helpen’, vertelde Hudu. ‘Daarom ben
ik leraar geworden. Er is hier zoveel armoede. Als

wij niks doen, groeien zij op zonder onderwijs.
Hoe moeten ze dan een baan vinden?’

Kinderen leren, moeders werken
Om niet afhankelijk te blijven van buitenlandse
hulp waren er bij de school al moestuinen en
een visvijver aangelegd. Moeders van leerlingen
kweken groenten in de schoolmoestuinen, zodat
de kinderen elke dag een maaltijd krijgen. De
groenten en vis die overblijven, worden verkocht
op de markt. De moeders verdienen met dit werk
een vast inkomen en de winst wordt geïnvesteerd
in onderwijs.
Met dit project zijn de moestuinen uitgebreid
zodat er meer maaltijden voor de nieuwe leer
lingen kunnen worden gemaakt, maar ook om
inkomsten voor de school te genereren. Daarbij is
er een extra visvijver gekomen.

Dit project heeft nog veel meer gerealiseerd:
De school heeft nu
ruimte voor 415 leer
lingen, in plaats van
225 voor dit project.
De werkgelegenheid
is gestegen: de school
heeft nu 26 werk
nemers in dienst.
Er is een watersysteem
aangelegd. Hierdoor
hebben de leerlingen
en omwonenden
schoon drinkwater.
Nieuwe betegelde
vloeren hebben de
hygiëne op school
verbeterd Ook is
er elektriciteit voor
computergebruik.

Dankzij alle fantastische giften kunnen meer
kinderen naar school waar ze meer krijgen dan
alleen maar les. U zorgde ervoor dat ze een
betere toekomst hebben. Ontzettend bedankt!

Over onze lokale partner
Hadhakai Charitable and Contractors Foundation
is de lokale partner die werkzaam is in Daboya
(Ghana). Zij hielpen de school te bouwen en uit te
breiden. Leraar Hudu Fuseini is betrokken en zeer
trots op het resultaat: ‘Door de handen ineen te
slaan met Wilde Ganzen en andere organisaties is
er veel bereikt waardoor veel kinderen gered zijn
die geen hoop hadden. Ze hebben voedsel, onderdak en onderwijs gekregen. Kinderen zijn nu
gelukkiger met de hoop op een betere toekomst.’

Over onze Nederlandse partner
De Vereniging Hadhakai is in 2003 opgericht door
Ghanees-Nederlandse aanpakkers. De organisatie
ondersteunt kwetsbare kinderen en hun moeders
uit Daboya met voeding, educatie en zorg. Het
eerste project richtte zich op twaalf straatkinderen,
die dankzij Vereniging Hadhakai naar school
konden en een vak hebben geleerd. De organisatie
wilde begrijpelijk veel meer kinderen deze kans
geven. Daarom startte ze in 2010 met de
ontwikkeling van een school voor kansarme
kinderen. Zo is beetje bij beetje een mooie grote
school ontstaan waar vandaag de dag meer dan
vierhonderd kinderen (!) lessen volgen en maaltijden krijgen. Wat een geweldig proces!
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2022

bredevoort

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de pro
testantse kerk, de rooms-katholieke kerk, de oud
katholieke kerk van Nederland en sinds 2018, de
evangelische broedergemeente. Al sinds 1973
werken kerkgenootschappen samen in de Actie
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaat
selijke geloofsgemeenschappen voor een finan
ciële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de
tweede helft van januari een financiële bijdrage
te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het
gebouw, de koffie, maar ook het personeel en
diaconale en maatschappelijke projecten kosten
geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans vraagt u om te investeren
in een levende kerk
Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar
opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.
Voor alle mensen die zich met de gemeente
verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de
mouwen steken.

Voor de ambtsdragers, vrijwilligers en de pre
dikant, die alleen hun werk kunnen doen als
ze (financieel) gesteund worden door een
kerkgemeenschap.
Samen vormen we een prachtige gemeente. Het
geven meer dan waard.
Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar.

Totaal van opbrengsten en uitgaven Protestantse Gemeente Bredevoort
		
		

begroting
2022

resultaat
2020

baten onroerende zaken, pacht, huur etc		
rentebaten en dividenden		
Kerkbalans, collectes en giften		
subsidies en bijdragen

36.000
– 300
68.000
5.300

26.269
2.283
73.636
8.167

totaal baten

109.000

110.355

kerkelijke gebouwen, energie etc.		
pastoraat (o.a predikant)		
salarissen beheerder, organisten, administratie		
Overige lasten en kosten

17.560
71.650
35.270
7.500

18.159
68.949
31.781
10.830

totaal lasten

132.430

129.719

Saldo baten - lasten

– 23.430

– 19.364

opbrengsten (baten)

Uw bijdrage wordt niet alleen besteed aan de
St. Joriskerk en ’t Koppelhuis maar ook ingezet
om samen een gemeenschap te bouwen en te
behouden, om God en elkaar te ontmoeten.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
U ziet hiernaast een overzicht van de inkomsten
en uitgaven 2020 en de begroting voor 2022.
Een begroting waarbij inkomsten en uitgaven
niet in balans zijn.
Een gevolg van teruglopende inkomsten en gelijk
blijvende of stijgende uitgaven.
Kerk-zijn kost geld en daar zijn we samen verant
woordelijk voor.
We zullen dan ook keuzes moeten maken hoe we
in de toekomst kerk kunnen zijn en blijven.
In 2022 maken we een nieuw plan hoe we onze
hechte kerkgemeenschap van Bredevoort vorm
kunnen blijven geven.

uitgaven (lasten)
Behalve een rondgang voor Kerkbalans, vragen
wij u ook om een bijdrage voor de solidariteitskas, waarmee de minder kapitaalkrachtige
gemeenten worden gesteund en de paascollecte,
die elk jaar bestemd wordt voor bijzondere voor
zieningen of projecten van of in de kerk.
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Wie besteden de
opbrengst van
de Actie Kerkbalans
De ambtsdragers, dat zijn de ouderlingen, de diakenen en de kerkrent
meesters, zijn de mensen die samen
met de predikant en een grote groep
vrijwilligers handen en voeten geven
aan het werk dat in en door de

Herman te Paske, ouderling
Ik wil aandacht vragen voor Actie Kerkbalans. Ik ga regelmatig
bij mensen op bezoek in de wijk of in de tehuizen. Daar is geen
geld voor nodig, ik doe het uit naastenliefde. Maar als de organisatie (kerk) er niet meer zou zijn, is een goede afstemming
van bezoeken door ons team een stuk moeilijker. Ook is een
presentje voor de ouderen en/of eenzamen altijd een welkome
aanvulling als je op bezoek komt. Kortom uw donaties helpen
ouderen en eenzamen een moeilijke tijd door, zij hebben het
verdiend dat we naar hen omkijken.

Protestantse Gemeente
Bredevoort wordt verzet.

Het werk dat zij doen komt grotendeels, direct en indirect, ten goede aan de
mensen die lid zijn van onze kerk, maar ook
aan mensen daar buiten.
Zij doen hun werk vrijwillig en belangeloos, maar om het werk te kunnen doen,
hebben ze wel geld nodig. Hieronder
vertellen een aantal ambtsdragers
waarom de Actie Kerkbalans belangrijk
is voor hun specifieke ambt en taak.

Jolanda te Winkel,
ouderling en mede-
organisator ADA-diensten
Al heel lang draai ik mee
in de Anders Dan Andersdienstcommissie. Je denkt
mee en doet mee in de
voorbereiding en uitvoering
van een ADA-dienst. Je bent
daardoor zeer betrokken.
Diensten organiseren en
kerk-zijn kost geld en daar
zijn we samen verantwoorde
lijk voor. Daarom help ik met
de Actie Kerkbalans. Sinds
anderhalf jaar ben ik ouder
ling. Contact met mensen
is fijn en je denkt mee in
de organisatie. Bij ouderen
breng je een bloemetje,
maaltijd of kerstattentie.

Henny Tolkamp-Elburg, diaken
De grote goede doelen kennen we alle
maal, maar er is (blijkbaar) zoveel meer…
Ik bezocht een snuffelmarkt voor mensen
die het financieel moeilijk hebben.
Kleding, huishoudelijke art., speelgoed,
boeken en meer. De mensen mochten
winkelen zonder af te rekenen.
In mijn omgeving ken ik deze mensen
niet, maar ze zijn er …. meer dan ik
dacht. Meer dan honderd mensen in
Aalten bezochten de markt. Hoe blij
kan een kind worden van een nieuwe
schoolbeker!
Wat mij het meest is bijgebleven is een
gesprekje met een mevrouw die lange
tijd de schijn heeft opgehouden voor haar
omgeving. ‘Met ons gaat alles naar wens’…
Als je het maar durft aan te geven is er
vaak wel hulp voor je, om samen te
werken aan een betere toekomst. Bijvoor
beeld bij de diaconie, die de persoonlijke
verhalen graag wil horen, zodat we wel
licht als diaconie van de kerk hierin iets
kunnen betekenen!

Gerrit Dammers, kerkrentmeester
Ik ben kerkrentmeester. Dit is voor mij
geen hobby maar een roeping.
De Actie Kerkbalans is belangrijk om de kerk
in stand te houden.
Dit is echter niet voldoende en ik vind
het dan ook belangrijk dat ik als kerkrent
meester kan en mag meedenken en
meewerken aan het financieel in stand
houden van de Kerk in de breedste bete
kenis van het woord.

Geef daarom…
De ambtsdragers die hier iets hebben geschreven over hun werk zijn er slechts een paar uit een
hele grote groep mensen, die zich op dit moment inzetten voor het wel en wee van de Protestantse Gemeente Bredevoort. Zij zorgen voor de verbinding tussen de kerk, haar leden en de
gemeenschap daar omheen.
En om die bijzondere band die we met elkaar hebben in stand te kunnen houden doen
wij allereerst een beroep op een ieder van u: Geef vandaag voor de kerk van morgen.
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Protestantse Gemeente Aalten
Werkgroep Gebouwen
Als kerkrentmeesters van deze werkgroep zijn we verantwoor
delijk voor het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen
en pastorieën. Hier komt best heel wat bij kijken, zeker als het
over de Oude Helenakerk gaat omdat dit een monumentaal
gebouw is. Maar ook de Zuiderkerk en
pastorieën vragen de aandacht.
Een klein voorbeeldje ziet u op bijgaande
foto die we op zaterdag 4 december
maakten. Het is de trap die naar de
ingang van Kerkstraat 2 leidt. Dat is de
ruimte waar de redactie van KerkVenster
is gehuisvest. De trap is nodig aan een
opknapbeurt toe, want deze is
nu gevaarlijk. En zo is er altijd wel iets
wat aan onderhoud toe is.
We willen u vragen de kerk te blijven
steunen, zodat het mogelijk blijft onze
gebouwen goed te onderhouden.

Werkgroep Financiën
Deze houdt zich, het zal je niet verbazen, bezig met alles wat met geld te
maken heeft. Financiën is in kerkelijk verband wellicht weinig aansprekend.
Toch kunnen we als kerkleden er niet aan voorbijgaan dat bijna alles geld
kost. Personeel, gebouwen, muziek, (online)diensten maar ook activiteiten
voor alle leeftijdsgroepen en pastoraat ( omzien naar … ). Geef daarom
alstublieft gul, juist nu. Wij zullen er verantwoord mee omgaan.
Henk, Jan, René

Helpt u ons een ‘trapje’ omhoog?
Als kerkrentmeesters vormen we met
elkaar een hechte club waar er naast het
serieus vergaderen ook tijd en ruimte is
voor gezelligheid. We leven met elkaar
mee als er in ons persoonlijk leven dingen
zijn die we met elkaar willen delen.
Berjo van Eerden, Dick ter Haar,
Henrie Eppink, Jan Lensink, Henk Bol

Werkgroep Landerijen
Deze beheert de gronden die de PGA
in bezit heeft, bijna altijd verkregen uit
erfenissen.
De jaarlijkse pachtopbrengsten dragen
voor een klein gedeelte bij aan de
exploitatie van de kerk. Helaas wordt
het steeds moeilijker de begroting sluitend te krijgen. Laten we met ons allen
proberen van Kerkbalans een succes te
maken zodat we de reserves niet te veel
hoeven aan te spreken.

Bert Lensink en Wim van Eerden

Werkgroep Personeel
Samen kerk zijn en daar een bijdrage aan
leveren is voor mij de reden om kerkrent
meester te zijn. De werkgroep personeel
zet zich in om te zorgen dat alle mede
werkers in dienst van de PGA hun werk
kunnen uitvoeren. Onmisbaar en met
grote inzet doen zij immers hun werk in de
vieringen, als gastheer in de gebouwen,
op het kerkelijk bureau, voor de jeugd en
in de wijken. Uw bijdrage in Actie Kerk
balans is daarom van groot belang.
Jan-Willem Duenk

Op de foto ontbreken: Jan Lensink,
Wim van Eerden en Jan-Willem Deunk

Kerkbalans
Wij zijn voorzitter en secretaris van de kerkrentmeesters sinds 2018 resp. 2017. Kerkbalans is
belangrijk omdat de leden die de ruggengraat vormen van het kerk-zijn, door middel van hun
bijdrage ‘handen en voeten’ geven aan het kerkenwerk. Als benoemde ambtsdragers proberen
wij samen met een heleboel anderen zo goed mogelijk gestalte te geven aan die handen en
voeten.

Harm Hoftiezer en Bea Buesink
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Geef vandaag voor de kerk van morgen
College van kerkrentmeesters Protestantse
Gemeente Aalten begroting 2022

Totaal exploitatie 2022
BATEN

Periodieke gift kan voor u voordeliger zijn

Voorbeeld:

De periodieke gift is een andere mogelijkheid om
uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans te regelen.
Deze gift kunt u in tegenstelling tot de gewone
gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting.
De periodieke gift wordt via een schriftelijke
overeenkomst tussen u en de kerk vastgelegd en
loopt ten minste vijf jaar en stopt automatisch bij
overlijden en kan stopgezet worden bij arbeids
ongeschiktheid of andere ingrijpende verande
ringen in uw situatie.
De schriftelijke overeenkomst kan in overleg met
u opgesteld worden door het kerkelijk bureau.
U gaat pas akkoord met de overeenkomst wan
neer u deze ondertekent. Hieraan zijn voor u geen
kosten verbonden.
Voor nadere inlichtingen over de periodieke gift,
het formulier en het opstellen van de overeen
komst kunt u voor Aalten contact opnemen
met René Veerbeek, tel. 06-29139874,
e-mailadres: r.j.veerbeek@kpnmail.nl of voor
Bredevoort Wim ter Maat, tel. 0543-564575,
e-mailadres: fam.termaat60@gmail.com

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

bredevoort

- Baten onroerende zaken
- Beleggingen en rentebaten
- Bijdragen levend geld
- Subsidies en bijdragen

€ 37.150
€ 89.750
€ 605.900
€ 12.000

- Totaal baten

€ 744.800

LASTEN
- Lasten kerkgebouwen
excl. afschrijvingen
€ 161.244
- Lasten overige eigendommen
en inventarissen
€ 13.600
- Afschrijvingen
€ 16.100
- Pastoraat
€ 415.450
- Lasten kerkdiensten
€ 16.800
- Verplichtingen andere organen
€ 51.000
- Salarissen en vergoedingen
€ 126.600
- Kosten beheer en administratie
€ 21.200
- Rentelasten
€
5.000
- Afdrachten door te zenden collecten 		
–
- Totaal lasten

€ 826.994

- Saldo baten - lasten
(operationeel resultaat)

€ – 82.194

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten

Periodieke gift en nalaten

€
€

50.000
–0

€ – 32.194

Mutaties bestemmingsreserves/fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserve €
Toevoegingen bestemmingsreserves €

25.694
0

Totaal

€ – 6.500

Resultaat

€ – 6.500

De belangrijkste voorwaarden:
- De kerk is voor langere tijd verzekerd van finan
ciële steun (minimaal 5 jaar)
- U kunt de gift volledig aftrekken voor de inkom
stenbelasting. Hierdoor kunt u dan overwegen
om uw gewone gift om te zetten in een wat
hogere periodieke gift zonder dat dit u extra
geld kost.

De belangrijkste voordelen:
Voor de gewone gift geldt een drempel voor
de aftrekbaarheid van de gift van 1% van uw
inkomen, met een minimum van € 60,00 en een
maximum van 10% van uw inkomen. Deze fiscale
grens is niet van toepassing bij een periodieke
gift.
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in het jaar
2022 37,07% tot 40% van de schenking terug
(bij 65-plussers is de grens 19,17% tot 40%).

BELASTINGAFTREK

INTERNETBANKIEREN

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder
‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut
Beogende Instellingen’ (ANBI) en is daarom
deels aftrekbaar van de belastingen. Wanneer
u kiest voor een periodieke schenking (voor
vijf jaar) is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.

Ook dit jaar is het mogelijk om uw betaling
voor Kerkbalans digitaal te doen.
Ga hiervoor naar: www.kerkvenster.nl .

Gewone gift		 Periodieke gift
Jaarlijkse schenking
€ 500
Drempel 1% inkomen
€ 300
Teruggave
belastingdienst
– € 74
Uw netto schenking
€ 426
De kerk ontvangt

€ 500

€ 677
€ 0
– € 251
€ 426
€ 677

(*) uitgaande van het inkomstenbelastingtarief 37%

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

Houd elkaar vast, geef aan je kerk

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Zondag 16 januari 2022

Zondag 16 januari 2022

10.00 uur:
collecte:
uitgangscollecte:

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

ds. A.G. Endeveld
Diaconie
Kerk

Oude Helenakerk

mevr. N. Hengeveld
Ondersteuning gemeenten

Zondag 23 januari 2022

Zondag 23 januari 2022

10.00 uur:
collecte:
uitgangscollecte:

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

ds. Th. Mentink, Wehl
Kerk
Diaconie

10.00 uur:

Tot nader bericht worden er geen
weeksluitingen gehouden.

collecte:

Oude Helenakerk
ds. E. van Deventer
Missionair werk

Zuiderkerk

dhr. F. Brandenburg jr.,
Kerk in Uitvoering,
m.m.v. Nootzaak
Missionair werk

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort

Neem en lees

Januari 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14
15
16

Lucas 3:10-22
Lucas 3:23-38
Johannes 2:1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

17
18
19
20

Johannes 2:13-25
Psalm 66
Jesaja 42:14-25
Jesaja 43:1-7

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

21
22
23

Jesaja 43:8-13
Jesaja 43:14-21
Jesaja 43:22-28

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24
25
26
27
28

Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Jesaja 44:18-23
Jesaja 44:24-45:7
Jesaja 45:8-13

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.

Bloemengroet Aalten

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

Doopdiensten Aalten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant of wijk
pastor 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).

Kinderen

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Hoftijzer, Beeklaan 30
- mevr. Beernink-Arentsen, Grevinkweg 17
- fam. Rendering, Groot Deunkweg 10
- fam. Maarsingh, Polstraat 6a
- dhr. Rem, Piepersweg 2

15

16

P A S T O R A AT

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

bredevoort

15 jan m
 evr. M. Baron-Monasso
Bredevoortsestraatweg 139, 7121 MJ
15 jan d
 hr. J.H. Oosterink
Eligiusstraat 26, 7121 ED
18 jan d
 hr. C.B. te Roele
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
18 jan m
 evr. D.W. Stronks-Nijeboer
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
18 jan d
 hr. D.J. Westrum
Vondelstraat 17, 7121 VB
21 jan m
 evr. A.B. te Brake-ter Horst
Kiefteweg 5, 7121 LX
21 jan d
 hr. E.W. van Handenhove
Zuiderkruis 2, 7122 WZ
21 jan d
 hr. G.F. Hartemink
Varsseveldsestraatweg 18/L, 7122 CC
22 jan m
 evr. J.H. te Brinke-Prange
Keizersweg 52, 7121 GS
22 jan d
 hr. G.J. Pluimers
Hogestraat 77, 7122 BS
24 jan m
 evr. G.M. Schutten-Schotman
Lage Veld 102, 7122 ZJ
25 jan d
 hr. J.W. Geesink
Morgenzonweg 29/118
7101 BH Winterswijk
25 jan d
 hr. H.R. Blanken
Dalweg 27, 7122 BB
25 jan m
 evr. W. Albers-Helmink
Bilderdijkstraat 43, 7121 VK
25 jan d
 hr. G.B. Garretsen
Willebrordstraat 2, 7121 DR
26 jan d
 hr. W. Smees
Eligiusstraat 103, 7121 EC
26 jan m
 evr. H. Hesselink-Hilhorst
Geurdenstraat 30, 7122 CG
26 jan d
 hr. J.G. Luiten
Sondernweg 10/A, 7122 LJ
27 jan m
 evr. J. Spaargaren-de Ruiter
Varsseveldsestraatweg 16/D, 7122 CC
27 jan d
 hr. H.W. te Giffel
Wehmerstraat 15, 7121 DP
27 jan m
 evr. H.J. Schreurs-Jentink
Schorpioen 5, 7122 XL
27 jan m
 evr. J.B. Beernink-Navis
Rosierweg 4, 7122 LJ
27 jan m
 evr. C. Mol-van der Hoeven
Prinsenstraat 1/J, 7121 AE
28 jan m
 evr. A. Schellevis-Voogd
Frankenstraat 87/01, 7122 ZS
28 jan d
 hr. Th. ter Haar
Hoge Veld 105, 7122 ZP
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

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

Overleden
Op 15 december is Rieky Ruessink-Lievers, Zieken
huisstraat 7, Groenlo, overleden. Ze is 80 jaar
geworden. In haar leven heeft ze veel betekend
voor de kerk en voor de mensen in haar leven. Ze
had geen sterke gezondheid en heeft daar gere
geld mee geworsteld. Maar ze knokte ervoor en
deed wat ze kon. Ze was actief, creatief en leer
gierig. Ze had graag de regie in haar leven. Het
was dan ook moeilijk toen ze die door ziekte
kwijtraakte. Ze heeft nu rust. Ze vertrouwde met
heel haar hart op Jezus, haar Heer. Gerrit, kin
deren en kleinkinderen; heel veel kracht en troost
gewenst voor de komende tijd. Zoals staat op de
kaart: Haar zorgzaamheid en liefde blijven altijd
deel van ons.
Op 17 december is Anton Graven, Ludgerstraat
35, overleden. Hij is 88 jaar geworden. Hij heeft
een vol leven gehad waarin hij heeft genoten
van zijn gezin en van de fijne mensen om hem
heen. Hij heeft zich voor veel mensen ingezet. De
laatste jaren waren zwaar. Zijn geliefden hebben
goed afscheid van hem kunnen nemen en hij is
rustig heengegaan. Hij had een groot geloof. In
het vertrouwen dat hij nu bij God is, hebben we
afscheid van hem genomen. Hij zal erg gemist
worden, maar in onze harten en herinneringen
gaat hij altijd mee. Zoals staat op de kaart:
Sterven is verhuizen van de wereld naar het hart
van iedereen die van je houdt.
We wensen Diny, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte, kracht en troost toe.
Op 20 december is Willemien Somsen-te Bokkel,
Frankenstraat 85, overleden. Ze is 89 jaar
geworden. Ze was heel ondernemend, gastvrij en
hield van gezelligheid en mensen om zich heen.
Na een vol leven met veel verdriet door het ver
lies van geliefden, maar ook veel vreugde door de
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
vele lieve mensen om haar heen, is ze rustig inge
slapen. We wensen alle geliefden heel veel kracht
en sterkte toe met dit verlies. Jullie zullen haar
missen. We namen afscheid in het vertrouwen
dat de Heer haar Herder is. Op de kaart staat het
volgende: Degenen die ik liefheb, verlaat ik, om
diegenen die ik liefhad, terug te vinden.

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

Ziekte
Wilma Luiten-Verschoor is de afgelopen tijd
geopereerd. De operatie is goed gegaan. Daar
zijn zij en haar familie heel dankbaar voor. Ze is
nu weer thuis om verder te herstellen. We wensen
haar een voorspoedig herstel toe.
Mevr. Te Brake-ter Horst, Kiefteweg 5, is de afge
lopen tijd opgenomen geweest in het zieken
huis. Ze kan, vanwege haar gezondheid, op dit
moment niet naar huis. Ze verblijft voorlopig op
het Hoge Veld, Frankenstraat 91. We wensen
haar daar een goede tijd toe.
Mevr. Hanna Hoftiezer–Kraaijenbrink, Kiefteweg
9, is vanwege een hersenbloeding, opgenomen
in het ziekenhuis. Ze is zodanig hersteld dat, als
alles goed gaat, ze binnenkort naar verpleeghuis
Pronsweide, in Winterswijk mag om verder te her
stellen en te revalideren. We wensen haar kracht,
moed en een verder herstel toe in deze pittige
tijd. En Gods nabijheid.
We wensen ook alle ander zieken heel veel
kracht, moed en sterkte toe, en waar mogelijk,
beterschap.

Gezocht
Liefdevol hart en luisterend oor
We zijn op zoek naar een bezoekmedewerker
voor:
- sectie 5F: Polstraat 33 - 58,
(Postcode: 7121 DJ, DK, DL) en
- sectie 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.

Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor al de goede wensen
die we op allerlei manieren mochten ontvangen
rond de feestdagen. Ik wens jullie allen al het
goede toe voor 2022 en bovenal Gods onmisbare
zorg en zegen.

Algemeen
Als u levensvragen, zingevingsvragen of andere
vragen hebt en ook bij ziekte of overlijden, kunt u
contact met mij opnemen. Ik ga ook voor in uit
vaartdiensten. U mag mij gerust bellen of mailen.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

17
ds. Elizabeth
van Deventer
Magnoliasingel 43
3931 ZH Woudenberg
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.
deventer@gmail.com

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

Ziekte
Gerda Meijnen mocht, met gips, gelukkig weer
naar huis. Ook Wim Eppink, wonende aan De
Miggelt 27 was opgenomen in het ziekenhuis en
is inmiddels weer thuis. Wim van Burk, wonende
aan De Miggelt 26 was opgenomen in het zieken
huis en mocht net voor de Kerst weer naar huis.
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 hun 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.

Overleden
Op 11 december is G.J. Helmink-te Lindert (Geer
truida Johanna), verblijvend in Den Es aan de
Oranjestraat in Varsseveld, voorheen wonend aan
de Smitskamp, overleden in de leeftijd van 84
jaar.
Op 20 december overleed Willemien Eenink-
Visschers, wonende aan de Essinkweg 4A, in de
leeftijd van 65 jaar. Het in memoriam vindt u
elders in deze editie van KerkVenster.
Op 29 december is D.J. Tolkamp (Derk Johan)
overleden, verblijvend op de Vredenseweg 81/C,
voorheen wonend aan de Berkenhovestraat, in de
leeftijd van 87 jaar.
We wensen familie en vrienden kracht toe en
mensen om hen heen die hen troosten.

Persoonlijk

Pastoraat

Bel of mail me wanneer er sprake is van levens
vragen, zingevingsvragen, ziekte of overlijden.
Van maandag tot en met donderdag ben ik
telefonisch (meestal goed) bereikbaar. Als ik in
gesprek of vergadering ben, neem ik niet op,
maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook
een boodschap op de voicemail achterlaten, een
WhatsApp-berichtje sturen of mij mailen.

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 opmer
kingen van o.a. bezoekmedewerkers zijn we zowel
in Noord als Zuid bezig met het verder vormgeven
aan pastoraat in onze gemeente.
We zijn op zoek naar een bezoekmedewerker
voor de sectie18-D (Essinkweg). Deze vacature
wordt nu tijdelijk ingevuld door Mia Groot Nibbe

Wijk Noord

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

Lieve mensen,
Allereerst wil ik u veel heil en zegen toewensen
voor het nieuwe jaar! Ook wil ik – mede namens
mijn man Charles en kinderen – de mensen die
ons kaarten stuurden heel hartelijk bedanken
voor hun goede wensen.
Ik weet niet of u verlangens of dromen heeft voor
2022? Volgens een recent onderzoek durven veel
mensen er niet meer op te hopen dat corona in
het nieuwe jaar zal verdwijnen. Voor anderen zijn
er andere zorgen die op hun toekomstverwach
ting drukken. Toch hoop ik dat we het dromen
niet opgeven en dat God in onze dromen mag
wonen, zoals Sytze de Vries zo mooi dicht in
‘Woon in mijn dromen’:
Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
Want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
Mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
Het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.
Wees gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
Als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

link; Anton Navis neemt van haar sectie enkele
adressen van de Thijsweg over. We bedanken
Eddy Kämink voor zijn betrokkenheid bij en inzet
voor de gemeenteleden uit sectie 18-D.

Op eerste Kerstdag en Oudejaarsavond mocht
ik voorgaan in de Oude Helenakerk. Bijzondere
momenten in het jaar. Bijzondere diensten in een
vrijwel lege kerk. Ik hoop dat u de diensten kunt
volgen via de kerktelefoon, uw telefoon of tablet,
laptop, pc of tv. Vanaf hier een bedankje voor alle
mensen die ervoor zorgen dat u beeld en geluid
hebt en de mensen die zo trouw de papieren
liturgieën verzorgen en rondbrengen. Dankzij
hen kunnen we op deze manier, ook al is het op
afstand van elkaar, toch samen gemeente zijn (al
kijk ik uit naar de dag dat jullie weer fysiek aan
wezig kunnen zijn in het kerkgebouw).

Algemeen

Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer

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

Zieken

Overleden

Mevr. Lien Kaemingk-Houwers, Dalweg 45, is
vanuit Antonia verhuisd naar De Bettekamp,
De Egge 63, 7051 AK, Varsseveld, afdeling Win
terpad, kamer 16. We wensen u een verder herstel
toe.
Dhr. Benny Mateman, Lage Veld 107, is sinds de
zomer ziek. Binnenkort zal hij een zeer intensieve
therapie moeten ondergaan in het ziekenhuis in
Enschede. We wensen hem, Ina, de kinderen en
kleinkinderen veel innerlijke kracht toe en Gods
nabijheid.
Mevr. Dieneke Rotte, Prinsenstraat 58, is wegens
een toegenomen zorgbehoefte opgenomen op
het Hoge Veld, Frankenstraat 89-04, 7122 ZS
Aalten. We wensen Adriaan en Dieneke Gods
troostrijke aanwezigheid toe.
Mevr. Joke Veldboom, Slingelaan 27, wordt in
de tweede week van januari opgenomen in het
MST in Enschede vanwege haar Parkinson-aan
doening. Hopelijk verloopt de behandeling zeer
voorspoedig.
Zoals eerder vermeld werd mevr. Alie WinkelhorstLuiten, Hogestraat 66, half december opgenomen
in het ziekenhuis. Onlangs is zij voor revalidatie
overgeplaatst naar de Molenberg, Ziekenhuis
straat 14, 7141 AN Groenlo, afdeling Ravelijn
kamer 6. Wij wensen haar een voorspoedig her
stel toe.
Zelf ben ik nog niet volledig hersteld. Ik werk sinds
enkele weken 50% en daarom kan een bezoekje
of telefoontje van mijn kant nog altijd wat langer
op zich laten wachten. Mijn excuses daarvoor.
Mijn gezondheid gaat nog altijd vooruit, maar
het duurt wel wat langer dan gehoopt.

Op 11 december is Berendina Rijks-te Hennepe in
de leeftijd van tachtig jaar overleden. Zij woonde
de laatste acht jaar in het Hoge Veld aan de
Frankenstraat en ging de laatste jaren geleidelijk
aan steeds verder achteruit. Voor Sandra en Ollie,
Glenn en Britt en voor Hannie en Hans Stronks
en Johan en Jenny te Hennepe was het afscheid
van hun moeder, schoonmoeder, oma, zus en
schoonzus dan ook een geleidelijk proces dat op
11 december definitief werd. Veel sterkte gewenst
voor u/jullie.
Eveneens op 11 december overleed na een lange
periode van ziekte Johanna Wilhelmina HogewegBruggink, voorheen wonende aan de Varsse
veldsestraatweg 9D. Jo is 96 jaar geworden. In
het voorjaar van 2020 werd ze opgenomen in
een hospice in Gorinchem, waarna ze opknapte
en naar twee verschillende verpleeghuizen in de
buurt van haar dochter werd overgeplaatst. Op
20 december namen we in de kleine aula van Ber
kenhove afscheid van haar. We wensen haar kin
deren, klein- en achterkleinkinderen de troost van
de Eeuwige toe.
Op 29 december is op de Cederhof op 70-jarige
leeftijd, totaal onverwacht overleden Martijn
Bessem. Na de afscheidsdienst in Etten is hij
bijgezet in het graf van zijn ouders in Zutphen.
Zijn broer Derk-Jaap, verdere familie en vrienden
van Martijn en bewoners en personeel van de
Cederhof wensen wij sterkte en kracht toe. Mocht
u/je herinneringen hebben aan Martijn, dan ben
je van harte welkom deze te delen met Martijns
contactpersoon mevr. Luchtmeijer, Van den Ham
laan 8A, 6741 DN in Lunteren, tel. 06-23707709.
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Op Oudejaarsdag overleed Johanna Hendrika
Vreeman-ten Have, voorheen wonende aan
de Prinsenstraat 1F en na een val wonende
in de Slingebeek in Gaanderen. Ans is 94 jaar
geworden. We wensen de kinderen, schoon- en
kleinkinderen en haar familie de troost van God
en mensen toe. In een volgende editie van Kerk
Venster zal een in memoriam van haar leven te
lezen zijn.
Op 6 januari overleed Wim ter Haar, voorheen
wonende aan de Dalweg 15 en sinds een half jaar
wonende op het Ambthuis in Bredevoort. Wim is
91 jaar geworden. We wensen Lien, haar kinderen
en kleinkinderen en de familie de warmte van God
en mensen toe, nu zij zonder Wim verder moeten.
Een groet in verbondenheid van

zorgen en verplegen, beterschap en Gods nabij
heid toewensen.

Overleden
Op dinsdag 6 december is mevr. Johanna Wil
helmina Heideman-Hoftiezer, Geurdenstraat 47,
overleden. Wij wensen de familie sterkte in dit
gemis.

Bezoekwerk
Na meer dan twintig jaar nemen wij in sectie 30 c
afscheid van mevr. Riek Hoftijzer-Luiten. Riek,
veel dank voor je jarenlange trouwe dienst als
bezoekmedewerker. We weten dat je met liefde
en 
plezier bezoekmedewerker bent geweest en
wensen je alle goeds en Gods zegen toe.

Netty Hengeveld

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

Gelukkig is er iemand die de plaats van Riek in wil
nemen en dat is mevr. Ada Heinen én is er sinds
enige tijd een nieuw contactpersoon in sectie 30.
Dit is mevr. Henriëtte Klein Entink. Henriette en
Ada, fijn dat jullie deze functies op je wil nemen.
Wij wensen ook jullie beiden Gods zegen toe.

Beste mensen,
Mede namens mijn man hartelijk dank voor de
mooie kerstkaarten en goede wensen die wij van
u mochten ontvangen. U allen een goed, gezond
en liefdevol 2022 toegewenst.
Er valt te berichten dat mijn/ons kantoortje in
gebouw Elim een verfbeurt heeft gekregen en er
nieuwe vloerbedekking is gelegd. Het kantoortje
ziet er weer representatief en gastvrij uit.
Het was en is een prettige werkplek en mocht u
zin en tijd hebben - voel u vrij om ‘aan te lopen’
en binnen te komen. Doorgaans ben ik op dinsdag
en woensdag aanwezig.
Vanzelfsprekend kunt u ook bellen, mailen of
appen.
Graag tot dan, met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

Overleden
Op 3 januari is overleden Riek te Mebel-Flore
steijn, Gradus Kobusstraat 38, Winterswijk, voor
heen Kreeft 19, in de leeftijd van 92 jaar. Wij
wensen haar familie Gods nabijheid toe in hun
verdriet en gemis.
Op 7 januari is overleden Jo Duchateau, Stations
straat 30, in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen
de familie en haar medebewoners van Estinea
Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.
Hartelijk dank voor de vele goede wensen die wij
van u mochten ontvangen rond de feestdagen en
voor het nieuwe jaar!
Een hartelijke groet,

Wilma de Jong in
het vernieuwde
kantoortje in
gebouw Elim.

Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl

Jubilea
Het echtpaar Van Beerschoten-Eppink, Grevinkweg 1, vierde 15 december hun 40-jarig huwe
lijksjubileum. Wij wensen hun Gods zegen voor de
komende huwelijksjaren toe.
Dhr. en mevr. Klijn Hesselink Welinkweg 6a, vierden 22 december hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Bernard en Dora, van harte gefeliciteerd met
deze bijzondere mijlpaal en Gods zegen voor de
komende jaren toegewenst.

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

Ziekte
Mevr. A. te Bokkel-Vaags, Wilhelminastraat, heeft
te maken met ziekte. Op dit moment lijkt haar
fysieke toestand gestabiliseerd. Wij wensen Aleid,
Wim, de kinderen en kleinkinderen verbetering en
de kracht en liefde van de Eeuwige toe.
We willen allen die ziek zijn, allen die zorgen hebben om hen die ziek zijn, allen die zorgen hebben
om de eigen gezondheid en allen die mensen ver

’t Kobus
In het vorige KerkVenster stond het onder
staande bericht, maar zónder belangrijke infor
matie, zoals het mailadres van de bezoekmede
werkers. Bij dezen alsnog! 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: toch wel erg jammer dat we niet naar
de kerk kunnen; kunnen we misschien in kleine
groepjes (vier personen dus) met elkaar naar de
diensten kijken? Dát is nou een goed idee vonden
ook Stien Obbink en Janneke Wolsink, de bezoek
medewerkers in Kobus.
Dus, woont u/woon jij op ’t Kobus, en zou je graag
met andere mensen naar de diensten kijken?
Samen koffie drinken, napraten, elkaar leren
kennen? Mail dan naar jannekeve@kpnplanet.nl
of h.w.obbink@kpnmail.nl .

Boek Oosterkerk Aalten - een kerk van alle tijden
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Even nog enkele rectificaties:
Op blz. 211 staat dat ds. Gommer in 1922 is over
leden. Dat is niet correct want dat moet 1931 zijn.
Op blz. 25 staat een kistje (zie foto) waarvan we
niet wisten wat het was. Jan Tichelman van de
Meiberg kwam met de oplossing. Het is een kistje
waarin men vroeger, toen er in de Oosterkerk nog
geen geldkluis zat, het collectegeld op maandag
naar de Boerenleenbank bracht …
Verder kwam Aja Yntema niet in dienst in het jaar
1980 maar in 1990.
In tegenstelling tot wat in het boek staat op blz.
223 is in de jaren ’90 is het liturgisch centrum
aangepast door de firma Te Winkel. De tafel en
het doopvont zijn gemaakt door een medewerker
van de firma, Wim Elschot uit Bredevoort. Eerder
is een aanpassing gedaan aan het liturgisch
centrum door de heer Houwers sr.

Als de coronamaatregelen het toelaten kook ik
weer op woensdag 26 januari en kunnen ‘singles’
tussen de 25 en 60 jaar vanaf 17.30 uur bin
nenlopen en vanaf 18.00 uur aanschuiven op
de Ludgerstraat 66. Wat we na het eten doen,
beslissen we samen. We kunnen een spel doen,
een onderwerp bespreken of een film bekijken.
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. Je bent van harte welkom!

Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen
Op woensdag 19 januari start de Bijbelstudie
groep Contextueel Bijbellezen voor vrouwen.
Met elkaar gaan we op zoek naar vrouwen in de
Bijbel en onderzoeken we waar hun leven het
onze raakt. Wie waren deze vrouwen, wat hebben
we gemeen, wat hebben deze vrouwen ons te
zeggen. Inmiddels hebben zich veertien mensen
aangemeld, maar er is zeker nog plaats (even
tueel starten er twee groepen). Mocht je inte
resse hebben, stuur dan een mailtje of app me.
Degenen die zich hebben opgegeven kunnen na
de volgende ‘persconferentie’ medio 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

NBV21,
de nieuwe Bijbel
voor de 21e eeuw

Biertje met de dominee
Donderdag 20 januari 20.00 uur

Verdwaald?

De oudejaarsconference van Peter
Pannekoek was niet alleen heel
grappig, maar ook best diep met
een citaat van Jezus aan het eind:
We moeten de verloren schapen
opzoeken. Ik denk dat Pannekoek
niet echt doorhad dat hij Hem
citeerde. Kort daarvoor had de
cabaretier nog gezegd dat God
geen rol van betekenis meer speelt
in Nederland.
Maar de opmerking van Pannekoek bleef wel
haken: zijn we allemaal de weg een beetje kwijt
geraakt het afgelopen jaar? Zolang we de weg
maar terug kunnen vinden is het niet zo erg zei
Peter. Hoe was het voor jou? Ben je wel eens op
een heel verkeerde weg geweest? En hoe vond
je het toen weer terug? Of ben je nog heel erg
zoekende?
Het is ook nog zoeken naar het hoe en wat van
het biertje. Doen we dat online, of in Schiller of bij
een kampvuur? Het wordt hoe dan ook gezellig,
met diepgang natuurlijk.
Dichterbij de datum kun je me mailen
op folkert.j.de.jong@gmail.com.
Of check facebook/instagram.

Daardoor kun je teksten die met elkaar te maken
hebben nu makkelijker aan elkaar verbinden. Dat
maakt deze vertaling nog nauwkeuriger.
In de Oude Helenakerk heeft op de grens van het
oude en het nieuwe jaar de NBV21 haar intrede
gedaan in de vorm van een (grote) kanselbijbel.
Ook in de Zuiderkerk wordt nu de NBV21 gebruikt.
De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw,
bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor
Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling is de
afronding van een zorgvuldig en gebalanceerd
traject. We hebben dit gedaan omdat revisie
nodig is en waardevol, en omdat we inzagen
dat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te
danken aan opmerkingen van alle betrokken
lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel
vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de
21e eeuw.

Wat is er nieuw in de NBV21?
Dicht bij de bron
Elk vers is opnieuw getoetst aan de brontekst en
verbeterd waar dat nodig was. En er is extra aan
dacht besteed aan consistentie in de vertaling.

Breed gedragen
De NBV21 stoelt op een breed draagvlak. De
basis is gelegd door een breed, interconfessioneel
team van vertalers en meelezers. Alle reacties op
de NBV van duizenden bijbellezers uit de breedte
van de kerken en van vele experts zijn mee
gewogen en verwerkt. Verbeteringen in de NBV21
zijn wetenschappelijk getoetst, waardoor de ver
taling nog sterker staat.
Ontdek meer
Waar in de brontekst op verschillende plekken
hetzelfde motiefwoord gebruikt wordt, zie je
dit nu terug in het Nederlands. Hierdoor krijg je
meer oog voor extra betekenislagen in de tekst.
Daarnaast is er in de NBV21 ruimte om zelf te
ontdekken wat de tekst te zeggen heeft, doordat
er geen onnodige sturing gegeven wordt in de
vertaling.
(Bron: https://nbv21.nl/over-de-nbv21/)
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In memoriam

Johanna Wilhelmina
Heideman-Hoftiezer

Frederika Christina
Ruessink-Lievers

Anton Graven

geboren
12 mei 1925
overleden
6 december 2021

~ Rieky ~

~ Anton ~

geboren
20 juni 1941
overleden
15 december 2021

geboren
24 september 1933
overleden
17 december 2021

Rieky is de tweede in een gezin van drie kinderen.
Als kind ging ze met veel plezier naar school.
Na de lagere school heeft ze de huishoudschool
gevolgd. Door omstandigheden heeft ze niet vol
ledig gebruik kunnen maken van haar mogelijk
heden om verder te studeren. Maar in de avond
uren heeft ze cursussen gevolgd om coupeuse te
worden, en dat is haar gelukt.
In 1964 is ze getrouwd met Gerrit Ruessink en
woonden ze aan de Koopmansstraat. Daar kregen
ze twee kinderen: Erwin en Jacqueline. Ze was
een lieve, zorgzame en duidelijke moeder. Naast
het opvoeden heeft ze jarenlang een naaischool
geleid waar ze knip- en naailes gaf. Ze deed dit
met veel passie en plezier. De modevakschool in
de Eligiusstraat was een begrip in Aalten. Menig
dame heeft ze de fijne kneepjes van het kleren
maken bijgebracht. Zelf naaide ze in opdracht,
van gordijnen tot trouwjurken. Veel voldoening
haalde ze uit het maken van prachtige creaties.
Haar handen konden maken wat haar ogen
zagen. Haar kleinkinderen werden regelmatig ver
rast met nieuwe kleren waarna die de blits konden
maken op school.
Daarnaast was Rieky actief bij diverse toneel- en
zangverenigingen. Op zangavonden liet ze haar
prachtige sopraanstem horen en ze heeft diverse
bestuursfuncties bekleed.
Ook in het kerkelijk leven was ze actief, in haar
jonge jaren leidde ze de zondagsschool en zette
zich in voor het jeugdwerk. Op latere leeftijd werd
ze diaken, daarin toonde ze sociale betrokkenheid
door diverse huisbezoekjes af te leggen en tele
foontjes te plegen met mensen die het moeilijk
hadden. Zo gaf ze met hart en handen vorm aan
haar geloof.
Jarenlang vormde ze samen met Gerrit een
danspaar bij de boerendansclub ‘Wi’j holdt ‘t bi’j
’t olde’. Diverse optredens in binnen- en buiten
land brachten haar veel plezier.
Ze heeft samen met Gerrit een aantal reizen
gemaakt. Onder andere naar Canada, Jordanië
en Israël. Vakanties dichter bij huis werden in de
caravan doorgebracht, en dan werd de omgeving
verkend op de fiets. Ze hebben regelmatig op de
camping in Bathmen gestaan, zodat ze dichter
bij de kleinkinderen waren. Er werd dan getennist
of geknutseld met de kleinkinderen. Ze genoot
enorm van de vakanties.
Een afnemende gezondheid in de laatste jaren
van haar leven hebben het zwaar gemaakt voor
haarzelf en haar omgeving. Na een liefde
volle
verzorging van vier jaar in ‘De Molenberg’ in
Groenlo is ze in het bijzijn van haar familie op
80-jarige leeftijd overleden.
Wij gedenken Rieky als een zorgzame vrouw, die
als moeder en oma betrokken was bij het leven
van haar man, de kinderen en kleinkinderen. Haar
levensspreuk: ‘Het is nooit zo duister geweest of
het wordt weer licht’ zullen wij niet vergeten.

Anton is geboren op de Haart. Hij was de oudste
van tien kinderen. Hij was zorgzaam voor zijn
broers en zussen. Hij ging al jong aan het werk.
Eerst als boerenknecht en later als loonwerker bij
de werktuigenvereniging. Hij trouwde met Diny
en samen kregen ze zes kinderen: Tonny, Anneke,
Yvonne, Jeanine, Michel en Henk-Jan. Anton was
trots op zijn kinderen. Hij hield veel van ze en
deed van alles met en voor ze. Hij was een lieve
papa. Als het moest ging hij voor ze door het
vuur. Ze konden altijd op hem rekenen. Hij was
ook heel duidelijk richting de kinderen over wat
wel en niet kon en mocht. Hij maakte veel grapjes
en zat vol humor. Daar hebben de kinderen mooie
en warme herinneringen aan. Hij liet zijn liefde
zien door te helpen waar hij kon.

Mama,
Ik herinner mij het huis aan de Kastanjelaan,
Jij Papa Elise en ik.
Een gezin zoals vele gezinnen er zijn en waren.
Jij thuis en Papa werken
bij de Batavier in de 60’er jaren.
Ik herinner mij de verhuizing naar Lichtenvoorde.
Een ander dorp, een leuk huis,
nieuwe contacten die jullie aanboorden.
Ik herinner mij mijn lagere school jaren.
Jaren die mooi en gelukkig waren.
Ik herinner mij ons nieuwe thuis
aan de Herman van Halterenstraat vier.
Ik herinner mij dat jij en Papa
er woonden met heel veel plezier.
Ik herinner mij deze goede jaren samen.
Ik herinner mij nog wel
meer dan duizend goede dingen.
Glans op je gezicht, een glimlach,
liefde in je ogen.
Blijdschap als er weer een kleinkind was geboren.
Ook herinner ik mij het verdriet,
de onmacht toen Papa ons verliet.
Het gemis, het lege gevoel, het verdriet.
Kenmerkend voor al die jaren tot je ons verliet.
Je innerlijke strijd zal groot zijn geweest
Als je oud wordt mis je je dierbaren het meest.
Steeds weer afscheid nemen is een zware strijd.
Je kwam er zelf niet meer uit,
liet niemand binnen om je te helpen.
Je voelde je eenzaam terwijl je niet eenzaam was.
Een eenzaamheid heel diep van binnen.
Mama ik wens je
een nieuw begin,
alleen maar licht en liefde
en geen zorgen
een mooie reis!
Namens de familie,
Winnie Vaags-Heideman

Gerrit en kinderen

Eerst woonden ze in Meddo en later in Brede
voort. Anton hield veel van tuinieren en genoot
van de grote tuin die ze hadden. Anton heeft
op meerdere plekken gewerkt. Als laatste bij de
groenvoorziening in Lichtenvoorde.
Anton was altijd bezig. Hij was heel actief als vrij
williger onder andere met het volksfeest en de
gondelvaart in Bredevoort. Hij was ook koster in
de gereformeerde kerk in Bredevoort. Hij heeft een
medaille gekregen voor al zijn vrijwilligerswerk.
Anton was dol op de kleinkinderen en achter
kleinkinderen. Hij had altijd veel plezier met ze.
Hij heeft daar volop van genoten. Familiedagen
vond hij dan ook geweldig. Samen zijn en samen
dingen doen, daar hield hij van.
Anton was altijd heel gastvrij. Iedereen was
welkom en je kon altijd een hapje mee-eten. Hij
was ook heel behulpzaam. Als je hulp nodig had
met klussen of verbouwen of de tuin, dan kwam
hij je graag helpen. Hij heeft voor veel mensen
heel veel betekend. Hij had een paar goede
vrienden waar hij heel blij mee was en waar hij
ook grappen mee heeft uitgehaald. Anton genoot
van het leven. Samen met Diny heeft hij nog een
paar prachtige reizen gemaakt. Hij hield veel van
zingen en zat ook bij het mannenkoor.
De laatste jaren ging hij vanwege dementie lang
zaam achteruit. Tot op het laatst kon hij genieten
van tuinen bekijken. Hij had een groot geloof en
vertrouwen op God. De tekst voor zijn afscheid
was: Psalm 39: 8 Mijn hoop is alleen op U gevestigd. In dat vertrouwen hebben we afscheid van
Anton genomen. Diny en de kinderen zullen hem
erg missen, maar in hun hart nemen ze hem voor
altijd mee. Zoals op de kaart staat: Sterven is verhuizen van de wereld naar het hart van iedereen
die van je houdt.
Anneke Wattel
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Janna Willemina
Somsen-te Bokkel

Willemina
Eenink-Visschers

~ Willemien ~

~ Willemien ~

geboren
8 januari 1932
overleden
20 december 2021

geboren
19 juni 1956
overleden
20 december 2021

Moeder zou binnenkort 90 jaar worden. Waar ze
enkele jaren geleden nog zei dat ze doorging tot
100, hoefde dat voor haar niet meer.
Met haar ouders en jongere zuster Grada, tante
Zus, is ze opgegroeid op ’t Heem. Vrijwel haar
hele leven woonde ze daar. Haar ouders hebben
de boerderij in 1928 laten bouwen, het was een
gemengd boerenbedrijf. Papa kwam erbij in
wonen en samen hebben ze het bedrijf voort
gezet, uitgebreid, en gemoderniseerd.
Tussen 1954 tot 1963 werden er vijf kinderen
geboren: Inie, Roelie, Hans, Mieke en Wim. Mama
was erg ondernemend en een harde werkster.
Ondanks alle drukte, begon zij in onze jeugd
jaren met het verhuren van kamers aan vakantie
gasten. In die tijd was dat uniek. Het werd een
groot succes. Als eerste is zij met logies en ontbijt
begonnen. Tegenwoordig is dit erg populair en
wordt dit bed and breakfast genoemd. De ontbre
kende luxe op de slaapkamers werd ruimschoots
gecompenseerd met een uitgebreid ontbijt.
Om het toerisme in Aalten op een hoger niveau te
tillen, heeft mama destijds het initiatief genomen
om de vereniging van logies verstrekkende
bedrijven op te richten. Ze is hiervan jarenlang
bestuurslid geweest en benoemd tot erelid. Activi
teiten die ze organiseerde waren bijvoorbeeld de
fietstochten in de omgeving van Aalten. Dit was
vooral bedoeld voor vakantiegasten, maar bleek
erg populair onder de plaatsgenoten.
Mama was erg sociaal en vrijgevig. Ze zocht vaak
mensen op die eenzaam waren of het moeilijk
hadden. Ook bezocht ze mensen in zieken- of ver
zorgingshuizen. Ze had erg veel mensenkennis.
Ook de negen kleinkinderen hebben goede her
inneringen aan oma, ze ondernam van alles
en er mocht veel. Trots was ze ook op de acht
achterkleinkinderen.
Mama is al sinds 1995, toen papa overleed,
weduwe. Het onverwachte overlijden van Inie
in (augustus) 2002, heeft een enorme impact
gehad. Het plotselinge overlijden van Roelie
in (december) 2004, was weer een flinke klap.
Beiden zijn helaas overleden voor hun vijftigste
levensjaar, ze worden gemist.
Via het ziekenhuis en een verblijf in Pronsweide,
kwam ze op het Hoge Veld op een gesloten afde
ling terecht, bijna vier jaar was dit haar thuis.
Door dementie was ze veel vergeten, maar lang
niet alles. Ook sommige recente gebeurtenissen
bleven haar bij, en daarover kon ze nog steeds
erg goede en verstandige vragen stellen. Klagen
deed ze niet, gevoel voor humor heeft ze tot op
het laatste gehad. Ook was ze zeer geliefd bij het
verzorgend personeel.
De laatste maanden lag ze eigenlijk continue
in bed, en at en dronk ze steeds minder. Maan
dagochtend 20 december rond 4.30 uur is onze
moeder rustig ingeslapen.
de kinderen

Willemina Eenink-Visschers werd op 19 juni 1956
geboren in Veldhoek, in een groot gezin. In 1975
leerden Willemien en Johann elkaar kennen bij
Nijhof in Halle, een plek waar je er ’s avonds al
vroeg bij moest zijn, anders had je geen plekje
meer. In 1976 verloofden Willemien en Johann
zich. Op 16 maart 1978 trouwden Johann en
Willemien en gingen ze in Ruurlo wonen. Beiden
hadden hun eigen werk. Willemien werkte bij de
bank. In 1980 werd Marieke geboren, in 1983
Wilko en Wiebe.
In 1990 verhuisde het gezin naar IJzerlo, naar
het ouderlijk huis van Johann. Willemien vond
het maar moeilijk om thuis te zitten. Na een tele
foontje van Johann naar Jan Willem Hoopman
kon Willemien langskomen en de volgende dag
kon ze er beginnen. Een mooie oplossing: ’s och
tends bracht ze voordat ze naar haar werk ging de
kinderen naar school en ’s middags haalde ze hen
weer op van school. Zo was ze altijd thuis als de
kinderen thuis waren, precies zoals ze dat graag
wilde. Ze werkte zo’n dertig jaar bij Germains en
was geliefd bij veel van haar collega’s.
Willemien was creatief, ze knutselde graag. Ze
hield van muziek en was gek op de natuur. Ze
hield van wandelen en heeft meer dan 1000 kilo
meters gelopen in de jaarlijkse vierdaagse van
Barchem, wandelingen waar ze altijd van genoot.
Willemien zorgde graag voor anderen en deed
veel vrijwilligerswerk, soms samen met Johann.
In 2008 werd ze voor de eerste keer oma. Op
28 november maakte ze, op afstand, de doop
mee van haar zevende kleindochter. Ze was een
liefdevolle echtgenote en moeder voor haar kin
deren en de partners van haar kinderen. Ze was
enorm trots op hen en leefde voor de kinderen en
kleinkinderen.
In maart 2021 werd Willemien ziek. En na een
korte periode van hoop op herstel kreeg ze pijn,
veel pijn. Op 20 december is Willemien rustig inge
slapen. Naar onze maatstaven heeft ze te kort
geleefd, maar meer dan lang genoeg geleden.
Johann Eenink
Marieke, Wiebe, Wilko

Gebed bij het
nieuwe jaar
Heer, van U is de toekomst,
het heden én het verleden.
Van U is de toekomst:
trek met ons mee
en ga voor ons uit,
als de wolkkolom overdag
en de vuurpilaar in de nacht,
verborgen aanwezig.
Verzeker ons van Uw liefde.
Verzeker ons steeds opnieuw
dat wij nooit zonder U zullen zijn.
Druk Uw zegel op ons hart en in onze ziel,
wij leven en bewegen in U.
Schenk ons vertrouwen,
maak ons hoopvol en zeker.
Door Jezus, onze Heer.
Amen
ds. Charlotte Inkelaar-de Mos
www.petrus.protestantsekerk.nl

22
Stichting
Restauratiefonds

Een gezond en voorspoedig 2022
wensen wij al onze begunstigers,
vrijwilligers, deelnemers aan onze
activiteiten en overige lezers.
De Stichting Restauratiefonds kijkt terug op een
tweetal jaren waarin diverse activiteiten werden
voorbereid, maar helaas door corona niet konden
doorgaan.
Dit tot teleurstelling van de vele vrijwilligers
en het bestuur die zich altijd met veel plezier
inzetten. Corona zorgde voor veel middenstan
ders, verenigingen en ook voor onze stichting
beduidend minder inkomsten over de afgelopen
twee jaren.
Afgelopen jaar mochten wij toch nog een fiet
stocht organiseren, een rijkelijke gift en een
bedrag uit de Rabo Club Actie ontvangen.
In de decembermaand konden wij dankzij
een schenking van een partij kerstballen met
afbeelding van de Oude Helenakerk en de tekst
‘Oude Helenakerk Aalten’ een mooi bedrag van
€ 767,50 noteren.
Dit unieke kleinood vond gretig aftrek, er werden
137 ballen verkocht. Voor belangstellenden, er
zijn nog een aantal exemplaren te koop, bel hier
voor Siny Veneberg, Kreeft 6, tel. 0543-471203.
Eind van het jaar kwamen wij in het bezit van
een mooie collectie foto’s van het interieur van
de Oude Helenakerk die in opdracht van het
Museum Catharijneconvent (Utrecht) door Chris
Booms in april/mei 2021 werden gemaakt.
In het nummer van 28 december 2021 werd door
Aalten Vooruit een mooi artikel aan de stichting
gewijd i.v.m. het ca. 40-jarig bestaan, waarvan
35 jaar als officiële stichting.
Op 29 december waren wij op radio AFM te
beluisteren en niet te vergeten de nominatie
van de Erfgoedprijs in de gemeente Aalten. Dus
toch nog een jaar waarin er activiteit was en
publiciteit.
Voor dit nieuwe jaar 2022 hebben wij vol goede
moed weer plannen gemaakt.

Agenda 2022 (onder voorbehoud)
zo. 13-02-22 Wandeltocht
za. 12-03-22 C
 oncert door Koor Con Spirito
uit Dinxperlo (OHK)
zo. 10-04-22 Palmzondag, Concert Enschedees
Byzantijns Kozakken Koor (OHK)
vr. 9-12-22 Kunstexpositie
za. 10-12-22 idem
zo. 11-12-22 idem
za. 10-12-22 Adventsmanifestatie
Wanneer toneelgezelschappen weer kunnen
oefenen, mogelijk toneelavond(en) in het najaar?
Graag zien wij u/jullie op onze activiteiten.
Bestuur Stichting Restauratiefonds
www.restauratiefondsaalten.nl
srfharm@hotmail.com

‘De sleutel is: we zijn er voor elkaar’
De een neemt met pijn in het hart afscheid,
de ander is nog maar net begonnen: maatschappelijk werkers Biella en Dewi van
INLIA. Een gesprek over mooie en heftige
kanten van de opvang, over de menselijke
maat en doen wat werkt.
Na de eerste week schrijft Dewi op: Het is onge
looflijk om mee te maken dat gasten mij eten
aanbieden, een glimlach geven, hun verhaal met
me delen. En ik hoef er niks voor te doen. Ze kijkt
in hun ogen en ziet de behoefte aan medemense
lijkheid, aan erkenning. ‘Jij loopt hier als mens
rond, niet als functionaris’, zegt Biella, ‘Dat past
bij de methodiek hier en bij wat werkt.’
Biella werkt ‘al’ sinds 2019 in de opvang voor
dakloze asielzoekers in Groningen. Dewi is net dit
najaar begonnen, Biella zwaait af. Ze woont sinds
september samen met haar vriend in Arnhem,
vandaar. Ze werkt tot de kerstvakantie door, om
INLIA en de gasten niet abrupt in de steek te
laten. ‘Je doet iets van belang.’
Dewi herkent het. ‘Er zijn voor mensen die in een
heel andere situatie zitten, geeft jou ook iets.’ Het
werk is heel divers. Biella: ‘Overleg met het medi

sche team, met perspectiefmedewerkers, juridi
sche zaken - je springt in waar nodig. Om de gast
te helpen en elkaar te dragen.’
De gasten hebben veel meegemaakt en zitten in
een moeilijke positie. Sommigen zijn fysiek ziek,
anderen psychisch. In de eerste week schrijft
Dewi: Ik kan de pijn, de onmacht en het ver
driet niet wegnemen of oplossen, maar ik kan de
gasten wel laten voelen dat ze niet alleen zijn.
Zoals de man uit Gambia. Geef mij een verblijfs
vergunning, zegt hij. In zijn ogen ziet ze de angst
voor uitzetting. Ze moet antwoorden dat ze dat
niet kan: een status regelen. En zelf bedenken wat
ze wel kan: hem iedere dag aandacht geven. ‘Het
van je afzetten is soms ook deel van het werk’,
zegt Biella.
Dewi: ‘Het mág je ook raken, hè? Emoties zijn
menselijk. Als er een heftig incident is geweest
met een psychiatrisch patiënt die door het lint
gaat, is huilen heel gezond.’ Ze verhaalt over
haar eerste incident; een gast die een hartinfarct
kreeg. ‘Daarna belde een collega; hoe is het met
je?’ Biella glimlacht: ‘Dat bedoel ik. De sleutel is:
we zijn er voor elkaar.’
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COLOFON
KerkVenster is het nieuws
blad van en voor de Protes
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes ver
schijnen edities van drie
weken.

Hallo allemaal
De beste wensen vo
or het nieuwe jaar!
Het nieuwe jaar is
weer begonnen.
Je hebt misschien
wel nieuwe doelen
en plannen voor
dit jaar? Ik wel.
En het mooie is je
mag elke dag opnie
uw beginnen met
je plan. Elke dag is
een nieuwe kans, ee
n nieuwe dag ,
een nieuw begin. En
God is er en wil je ov
eral bij helpen
als je hem binnen laa
t. We weten niet ho
e het jaar
loopt maar wij gaan
er een mooi jaar va
n maken.
Gods zegen
Henrike Jentink

Uitslag kerstpuzzel
Maar liefst 64 inzending van de
oplossing kregen we binnen van
de kerstpuzzel, een woordzoeker.
Deze is door Jaap Boer gemaakt.
Jaap willen we daarvoor weer
bedanken.
De oplossing van de puzzel is:
I am dreaming of a white
christmas.
De winnaar was een luxe Parker
pennenset in het vooruitzicht
gesteld. Donderdag 6 januari
mochten we deze overhandigen
aan mevrouw E.J. Pampiermole uit
de Brukterenstraat. Zij was er zeer
verguld mee en zij wilde nog wel
kwijt dat ze altijd met heel veel
plezier de puzzels oplost en dat ze
eigenlijk vindt dat de maker van
de puzzel daarvoor meer lof ver
dient. Bij deze, alle hulde, Jaap.
Deze keer werd er voor iedereen
die een oplossing inzond een
gratis puzzelboekje in het vooruit
zicht gesteld. Deze week zal dit bij
iedereen in de bus vallen.

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Tekst en foto: Arnold Arentsen

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerke
lijk leven binnen de aange
sloten 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 uiteinde
lijk 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.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de k leuren paars, wit,
groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465
Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
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
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

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
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
28 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 19 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 2022.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06-48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

Een nieuw jaar, nieuwe ideeën:
Kinderdienst wordt Kliederkerk!
Je hebt ze vast al eens op de Andersumme voorbij zien komen, de boekjes van
de Kliederkerk. Misschien heb je er zelfs al wel eens een in de brievenbus gehad.
Maar wat is dat eigenlijk, Kliederkerk? Kliederkerk is in de eerste plaats kerk:
Samen, aan de hand van (Bijbel)verhalen, ontdekken wie God (voor ons) is.

In het volgende KerkVenster lees je meer over het
hoe, wat en waar. En zoals ik al schreef: Kliederkerk is voor iedereen dus neem gerust je vriend/
vriendin, broer, zus, vader, moeder, opa, oma, oom,
tante, buurvrouw, buurman en wie je nog meer
kunt bedenken mee. Samen maken we er een mooie
Kliederkerk van! Tot ziens!

Wie wil helpen?
Samen:
Kliederkerk is er dus voor iedereen, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Want door dingen
samen te doen, ontdekken we meer. We kunnen
elkaar helpen en van elkaar leren. Daarnaast is het
ook gewoon gezellig om met elkaar op te trekken.
Kliederkerk is daarom een gastvrije plek waar
iedereen zich welkom en veilig mag voelen.

Ontdekken:
Bij Kliederkerk ontdek je de Bijbelverhalen niet
alleen door stil te zitten en te luisteren, maar ook
(of juíst!) door allerlei activiteiten. Door bijvoorbeeld een spel of muziek of creatieve activiteiten
of … Er is voor elk wat wils, voor knutsel-liefhebbers, denkers, praters, doeners enzovoort.

Kliederkerk organiseren is heel leuk maar
vraagt ook best veel voorbereiding en om verschillende kwaliteiten. Een voorbereidingsteam is onmisbaar. Dus ben of ken je iemand
die wel (een keertje) zou willen helpen? Of wil
je eerst wat meer informatie? Stuur dan een
mailtje naar Heidi:
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl.

Wat zoeken we?
Mensen ( jong en/of ouder) die:
• mee willen denken
• willen helpen organiseren
• het leuk vinden om (een keer) ‘gastheer of
gastvrouw’ ze zijn en de mensen welkom
te heten bij Kliederkerk en hen wegwijs te
maken.
• het leuk vinden om (een keer) een activiteit
te begeleiden.
• het leuk vinden om (een keer) voor de koffie,
thee, limonade met wat lekkers te zorgen.
En misschien heb jij nog wel een andere
kwaliteit die je in zou willen zetten voor de
Kliederkerk. Iedereen is van harte welkom,
vele handen maken licht werk en het wordt
vast leuk om samen te werken aan een
kliederdienst!

Bijbelverhalen:
Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal
of Bijbels thema centraal.

Vieren:
Vieren hoort bij samen kerk zijn, dus ook bij Kliederkerk. Dit is het moment om samen te delen wat we
ontdekt hebben, om samen te bidden en te zingen.

Tot nu toe lijkt er nog niet zoveel anders
dan een ‘gewone’ kerk(dienst), maar …

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over Kliederkerk, maar de beste manier om te ontdekken wat
Kliederkerk is, is om het een keertje mee te maken.
Achter de schermen is de kinderdienstcommissie
druk bezig om Kliederkerk te organiseren voor onze
kerk (de PGA).

De eerste Kliederkerk zal zijn op zondagochtend 30 januari.
Zet deze datum dus alvast in je agenda.

