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Ontmoetingen inspireren

Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto: Jan Oberink

In het kader van ‘openlijk gluren bij de buren’
waren wij vorige keer in Winterswijk.
Dit keer zijn we in Dinxperlo.
Aangezien ds. Anne van Voorst nog kampt
met de gevolgen van corona, spreek ik met
Jenny Rigter, sinds 2 ½ jaar voorzitter
van de kerkenraad. Jenny snijdt meteen
al een aantal onderwerpen aan
waar ik het graag over wil hebben.

Hoe geven jullie invulling aan verbinding?

Ze vertelt dat Dinxperlo van drie kerken teruggegaan is naar één gebouw, de Dorpskerk in het
centrum van Dinxperlo. Heel lang hebben er drie
predikanten tegelijkertijd in Dinxperlo gestaan,
nu is Anne van Voorst de enige predikant. ‘We
hebben veel zogenoemde slapende leden. De
tendens is dat ieder jaar het aantal met 25 tot
30 leden afneemt, naast de overledenen. Er is
een kleinere groep leden die actief bij het kerkelijk leven betrokken is en een grotere die wel bij
feestdagen zoals Kerst en Pasen, huwelijk, doop
of begrafenis aanwezig is in de kerk. Hoe kun je
mensen actief betrekken, waar vind je elkaar
weer, en dan niet alleen op zondag?’

Wat is jullie beleid? Proberen jullie
nieuwe dingen uit of houden
jullie vooral vast aan wat je hebt?
‘We hebben het geluk dat we een predikant
hebben die wel nieuwe dingen wil proberen. Zo
hebben we onlangs een dienst gehad met een
verhalenverteller. Er kwamen zo’n 30 tot 40
mensen op af, ook mensen die je anders niet
in de kerk ziet. Er zijn van die hap-snap-dingen,
enkele bijzondere activiteiten waar ze dan wel
naartoe willen. We hebben ook een meditatieve
wandeling. We verzamelen bij Ropes and R
 unning,
drinken koffie en gaan dan op weg en horen
tijdens de wandeling een tekst waar we het met
onze wandelpartner over kunnen hebben. Tijdens
de wandeling wissel je een paar keer van partner,
zodat je ook met anderen in gesprek raakt. Waar
we tegenaan lopen is dat corona nieuwe initiatieven heeft bemoeilijkt. Zo waren we net zo blij
dat we weer zonder aanmelden met z’n allen
naar de kerk mochten. We hebben twee keer een
dienst gehad, waarvan eentje met de Cantorij.
Dat was mooi. Nu moeten we maar afwachten
hoe het gaat wanneer mensen zich weer eerst
moeten aanmelden om een kerkdienst te kunnen
bijwonen. Ook het kerkenwerk heeft geleden en
lijdt nog onder corona. Het kost weer heel veel
moeite om activiteiten op te starten.’
Jenny vertelt over het jeugdwerk, dat er sinds
corona bijna geen jeugd meer bij activiteiten
zoals de Zolderavonden betrokken is. Daarbij
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komt nog dat de gemeente naarstig op zoek is
naar een jeugdwerker sinds de vorige, die heel
goed beviel, een andere baan heeft gevonden.
‘Zo wordt het wel ingewikkeld om vorm te geven
aan het jeugdwerk. Er is een kartrekker nodig.
We hebben nu de handen ineengeslagen met
Figulus om activiteiten op te zetten. We hebben
nu Zolderavonden met talentenhoeken op muzikaal en creatief gebied. Hierbij worden we ondersteund door Figulus. Deze activiteiten zijn niet
alleen voor jeugd uit de kerk, maar strekken zich
ook uit tot jongeren en jeugd daarbuiten.
Gemeenteleden zijn vaak al wat ouder. Er is te
weinig aanwas. Je probeert wat, je roeit met de
riemen die je hebt. Maar de coronaregels werken
wel beperkend.’

Zijn jullie ook bezig met duurzaamheid?
‘Op dit moment is er geen eigen commissie die
bezig is met duurzaamheid. Iets nieuws opzetten
is moeilijk omdat we niet genoeg actieve mensen
hebben. We proberen wel iets te doen, bijvoorbeeld met de verlichting door LED-lampen te
gebruiken. Er is ook al een onderzoek geweest
naar zonnepanelen op het dak van het kerkelijk
centrum.’

Wat voor diensten hebben jullie?
‘Behalve de traditionele diensten hebben we nu
een keer een dienst met een verhalen
verteller
geprobeerd. Er is een commissie die met de predikant meedenkt over de invulling van de diensten.
Dan hebben we ook diensten waaraan de C
 antorij
medewerking verleent. We hebben een nieuwe
cantor met wie we erg blij zijn. 
Wanneer de
Cantorij meewerkt aan een dienst geeft dat meer
schwung, is er weer meer leven in de brouwerij.
De mensen die bij de Cantorij zitten zijn vaak ook
daarbuiten actief in de kerk. Wat betreft andere
diensten, soms hebben we een doopdienst. Maar
die zijn erg beperkt. Wanneer er weer een jonge
renwerker is, zou die ook in samenspraak met
de predikant een speciale dienst voor de jeugd
kunnen voorbereiden. Op vrijdagmiddag is er in
het zorgcentrum een weeksluiting voor iedereen
die wil deelnemen. Niet alleen vanuit de PG Dinxperlo is er medewerking, maar ook vanuit de
katholieke gemeenschap en andere kerken.’

‘Op dinsdagmorgen is er koffiedrinken voor
iedereen die wil, kerkelijk of niet-kerkelijk betrokken. Je hoopt zo een gelegenheid te geven voor
ontmoetingen. Ik weet verder dat er een groep
van zo’n 10 tot 15 personen is, een Bijbelkring,
die eens per maand bij elkaar komt om over een
onderwerp te praten. Vroeger gebeurde dat onder
leiding van een predikant, nu doen ze dat zelf.
Ik weet niet hoe vaak ze tegenwoordig nog bij
elkaar komen.’

Iets anders waar ik benieuwd
naar ben is communicatie.
Op welke wijze is dat geregeld?
‘We hebben een kerkblad, Kerkpad. Het verschijnt
een keer per maand, in de zomer is het een tweemaandelijks nummer. De Zalige Zalm brengt
het blad uit. Afhankelijk van de onderwerpen
schrijven predikant, kerkenraad, kerkrentmeesters
en diaconaal werker erin. Belangrijk is ook de rol
van de redactie. In de coronaperiode werd een
nieuwsbrief uitgebracht. Op onze website staan
de actuele zaken. We hebben gemerkt dat ook
ouderen, soms met hulp van familie of vrienden,
de weg naar het internet hebben gevonden.
In coronatijd schreef Anne van Voorst op Facebook meerdere korte overdenkingen bij een
citaat van Meister Eckhart. Dit zorgde zeker ook
voor verbinding, zoals gebleken is uit het aantal
mensen dat de overdenkingen las.’

Jenny, je hebt het over meerdere zaken
gehad die minder goed gaan of zijn verdwe
nen in de afgelopen jaren. Toch ben je voor
zitter van de kerkenraad. Hoe houd jij hoop?
Ze moet er even over nadenken. ‘Als kerkenraad
moet je trouw zijn in de taken die je te doen
hebt. De kerk is altijd in beweging geweest. Er zijn
scheuringen geweest. De kerk is wel vaker klein
geweest. Toch bloeide het kerkelijk leven weer
op. We moeten blij zijn met datgene wat we nu
wel hebben, met mensen die het wel willen uitvoeren. We zijn er nog steeds. Wie wil aansluiten
is welkom. Wat mijzelf betreft: ik vind het belangrijk iedere zondag weer naar de kerk te gaan,
ook om mensen te ontmoeten. Het koffiedrinken
na de dienst vind ik erg belangrijk vanwege de
gesprekken en ontmoetingen met anderen. Het
inspireert mij om mijn werk voor de kerkenraad te
blijven doen.’
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Overdenking

Farizeeën
door ds. Elizabeth van Deventer

De protestantse kerk aan de Kerkstraat in Dinxperlo. Archief Ben Maandag

Impressie van de kerstnacht
uitzending 2021, waaraan
de Protestantse Gemeente
Dinxperlo ook heeft meegewerkt.

Ferdy Hengeveld, trompet.
Ineke Diersen en
Johan Klein Nibbelink, gitaar.
ds. Anne van Voorst.

Voor de afsluitende scriptie van mijn studie voor
gemeentepredikant heb ik Marcus 3: 1-6 bestudeerd
en heb ik me o.a. verdiept in de in dit Bijbelgedeelte
genoemde farizeeën.
Wat geschreven is over de farizeeën is voor een groot
deel gebaseerd op teksten uit het Nieuwe Testament.
De rol van de farizeeën in de verschillende evangeliën
verschilt en dat hangt samen met het perspectief en
het doel van de auteur van het betreffende evangelie.
In het Marcus-evangelie worden de farizeeën twaalf
keer genoemd en meestal gepresenteerd als tegenstanders van Jezus. In het Matteüs-evangelie krijgen de
farizeeën een grotere rol toebedeeld dan in het Marcus
evangelie. Matteüs schetst nadrukkelijker dan Marcus
een consequent negatief beeld van de farizeeën. Lucas
laat zich, zeker in het aan hem toegeschreven Hande
lingen, juist weer minder negatief uit over de farizeeën.
In Lucas 13: 31 en Handelingen 5: 34-39 en 23: 6-9
wordt een positieve houding van de farizeeën ten
opzichte van Jezus (en zijn volgelingen) geschetst.
Van een historisch objectief beeld is in de evangeliën in
ieder geval geen sprake. Oudere studies die het Nieuwe
Testament als historische bron beschouwen, houden
vaak geen rekening met de polemiek en daarmee doen
ze geen recht aan de positie en opvattingen van de
farizeeën.
Farizeeën is een algemeen bekende benaming van
een religieuze beweging in het Jodendom. Het begrip
‘farizeeër’ wordt in de diverse (joodse en christelijke)
bronnen niet gedefinieerd en is daarmee niet scherp
te omlijsten. De beweging is rond de tweede eeuw voor
het begin van onze jaartelling ontstaan.
Farizeeën waren Torah- en traditiegetrouwe gelovigen
die zich bezighielden met de mondelinge uitwerking
van de Wet en rituele reinheid; ze voegden de daad bij
het woord. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,
vormden farizeeën geen homogene groepering. Twee
bekende ‘scholen’ zijn de school van (Beth) Hillel en
(Beth) Shammai.
Het negatieve beeld dat in de evangeliën wordt geschetst van de farizeeën heeft tot op vandaag invloed
op de Bijbeluitleg (een voorbeeld daarvan is terug te
vinden in de formulering van de ‘agressieve farizeeër’
in het Bijbelcommentaar van Van Bruggen).
Ook in ons (dagelijks) taalgebruik is de negatieve bijklank van farizeeën herkenbaar. Het woord ‘farizeeër’
heeft de twijfelachtige eer opgenomen te zijn in het
scheldwoordenboek. Van Dale omschrijft ‘farizeeër’ als
schijnheilige en huichelaar. Dit op basis van schriftinterpretatie ontstane en cultureel gevestigde vooroordeel
tegen farizeeërs werkt anti-judaïsme en antisemitisme
in de hand. Iets om over na te denken, en voor mij
een reden om de rol van farizeeën te bespreken en te
nuanceren, zoals in deze overdenking in KerkVenster.
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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. 0543-564575
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. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

bredevoort

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06 235 33 499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Marjon Radstaak,
tel. 06 2750 4112,
tel. ’t Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-451943

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

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

Overlijden
Op 11 januari is overleden in Lichtenvoorde Hendrika Adriana Lensink-Heersink. Haar roepnaam is
Hetty. Zij is 77 jaar geworden. Wij wensen haar
zoon, dochters en kleinkinderen en allen die haar
zullen missen veel troost toe.

Collectes en giften
Giften december
Via wijkmedewerkers/predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 10,00

Collectes in de dienst
Kerk oktober en november  .   .   .   .   .  € 750,59
Diaconie november  .  .  .  .  .  .  .  . € 499,30

Collectes online-diensten december
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 155,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 308,23

Zieken
Wij wensen allen die ziek zijn, medische behandelingen ondergaan of uitslagen moeten afwachten
veel geduld en sterkte. We bidden ook voor mantelzorgers die familie of vrienden bijstaan en
wensen hen kracht toe.

Jubileum
Ap en Jolanda te Winkel-Hoijtink vierden op 22
januari 2022 hun 40-jarig huwelijk. We feliciteren
hen van harte met deze mijlpaal!

Wij feliciteren
Mevr. J.B. Meerdink-te Kolstee, Hoeninkdijk 8, en
mevr. G.H. ter Maat-Wassink, Ambthuiswal 1-05,
vieren in de komende weken hun verjaardag.
Mevr. Meerdink wordt op 4 februari 80 jaar en
mevr. Ter Maat wordt op 15 februari 85 jaar.
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige
dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Advertentie

Verpachting bij inschrijving
Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Bredevoort biedt per 1 februari 2022
bij openbare inschrijving voor 5 jaar en 11 maanden in geliberaliseerde pacht aan (op basis van
artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

Twee percelen bouwland
kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie P, nummer 324, groot 3.39.70 ha.,
en nummer 902, groot 0.91.90 ha. Perceel Aalten P 324 is gelegen aan de
Bredevoortsestraatweg en perceel Aalten P 902 is gelegen aan de Stationsweg te Bredevoort.
De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen,
postbus 675, 3800 AR Amersfoort, tel. 033-4671010 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.
De inschrijfformulieren moeten op vrijdag 11 februari 2022 zijn ingeleverd bij ons kantoor in
Amersfoort. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 14 februari 2022. Daarna krijgen
alle inschrijvers schriftelijk bericht.
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

Beautykadobank
in Bredevoort
Ook dit jaar kunt u/kan jij shampoo, douchegel,
deodorant e.d. inleveren voor de beautykadobank. Misschien staat er nog iets in de kast wat
niet wordt gebruikt. Hiermee kan een ander blij
worden gemaakt. Het gaat om producten die nog
niet zijn aangebroken.
Deze artikelen kunnen tot 14 februari worden
ingeleverd bij de familie Mengerink, Hozenstraat
24 in Bredevoort of bij de familie Prinzen, Bredevoortsestraatweg 137A in Aalten.
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Nieuwe coördinator bezorging KerkVenster
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Met ingang van dit nummer heeft Ad Doornink zijn werkzaamheden
als distributiecoördinator van KerkVenster overgedragen aan
Wim Rutgers. Dat betekent dat Wim voortaan alles regelt met
betrekking tot de bezorging van KerkVenster. In de colofon van
KerkVenster, op de een na laatste bladzijde, staan de gegevens
van Wim Rutgers. We wensen Wim veel succes toe en heten
hem welkom in het grote leger van vrijwilligers dat voor
KerkVenster werkt.

Toen Ad Doornink ons berichtte dat hij een keer
wilde stoppen, gingen we op zoek naar een
opvolger. Je gaat dan tevens na wat je de mogelijke opvolger gaat vertellen over wat er allemaal
komt kijken bij deze taak, en dan kom je tot de
conclusie dat dit nogal wat is.
Vanaf het eerste nummer in 2001 tot 2011 heeft
Wim Ligterink als coördinator gefungeerd, vervolgens heeft Ad Doornink deze taak verricht tot op
heden. Twee mensen die dit werk altijd zeer zorgvuldig hebben uitgevoerd en bergen werk hebben
verzet.

Wat houdt het allemaal in?
• De coördinator begint met de voorbereiding
door voor elke bezorger (circa 225) de ingeleverde tassen te controleren en weer op wijk- en
sectievolgorde te leggen.
• Hij kopieert de uittellijsten en maakt de
adresetiketten klaar voor de postverzending
(circa 45 adressen buiten ons bezorggebied).
Van Ria Fukkink, die de bezorgadministratie
regelt, ontvangt hij de mutaties en de zogenaamde ‘kruistabel’ waarmee iedere teller de
aantallen uittelt per sectie.
• Op de vrijdagen waarop KerkVenster verschijnt,
is hij om 07.45 uur in de Zuiderkerk, waar het
uittellen van de bezorgwijken begint. Daar zet
hij de tafels klaar voor de uittellers en voorziet
deze van uittellijsten plus mutatielijsten.
• Rond 8.00 uur komt Henk Klumpenhouwer de
KerkVensters bezorgen, die hij heeft opgehaald
bij drukkerij Senefelder in Doetinchem.
• Vanaf dat tijdstip komen ook de zes uittellers
binnendruppelen, die de elf wijken uittellen,
per sectie in een mooie KerkVenstertas doen
en klaarzetten voor de wijkhoofden. Deze wijkhoofden brengen de lege tassen van de keer

ervoor weer mee (die de coördinator dus weer moet nakijken).
In deze tassen zitten bijvoorbeeld ook de oude wijklijsten
die bij een mutatie moeten
worden ingeleverd. De coördinator versnippert deze, zodat
we ook aan de privacywetgeving voldoen.
• Zodra de wijken zijn uitgeteld komen de
wijkhoofden de kratten met gevulde tassen
ophalen om deze bij de bezorgers te brengen.
• De coördinator is de hele tijd bezig om eventuele vragen van de wijkhoofden te beantwoorden, of het werk te helpen uitvoeren.
• Zodra alle wijken klaar zijn, de postadressen zijn
ingepakt, de rommel is opgeruimd en de tafels
weer netjes op hun plaats staan, is het tijd voor
een kop koffie.
• Na zo’n drukke vrijdagochtend is de
coördinator bereikbaar voor het geval er ergens
iets misgaat met de bezorging.

Geldwerving
Een van de grootste klussen, één keer per jaar,
is de geldwerving onder onze lezers. Enveloppen
bestellen, folder regelen, looplijsten maken en alle
wijken en secties van materiaal voorzien.
Na veertien dagen tot drie weken komen dan alle
toezeggingen binnen via de bezorgers en wijkhoofden en worden deze overgedragen aan de
penningmeester, die het allemaal in de computer
gaat verwerken.
Bij deze grote klus krijgt de coördinator hulp van
Hannie Driessen, zij vervangt de coördinator ook
bij afwezigheid tijdens vakantie of ziekte.

Bedankt Ad
Vanaf deze plaats willen we Ad van harte
bedanken voor de elf jaar dat hij de bezorging
van zo’n 240 edities van KerkVenster meer dan
uitstekend geregeld heeft, en zelfs heeft toegezegd dat hij in noodgevallen wel wil bijspringen.
Van het bestuur mocht ik Ad een waardebon en
een mooi bloemstuk brengen.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Koster:
Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

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

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Diaconale Hulpverlening
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Aalten
Mail: info@stichting-dha.nl
Protestantse
Bankrekening:
Bezoekdienst
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.

De kerkdeuren gaan weer open
Naar aanleiding van de persconferentie
van onze regering op 14 januari jl.

bredevoort

hebben de kerkelijk werkers, de

predikanten en de leden van het

moderamen weer overleg gehad.
Zoals u wellicht weet, worden de lockdown-maatregelen weer wat versoepeld.
Ondanks het feit dat de besmettingscijfers
nog steeds zorgelijk zijn, zijn er weer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en activiteiten te
organiseren.
De winkels kunnen weer open, de mogelijkheid om te sporten wordt verruimd en gelukkig
kunnen onze kinderen ook weer naar school. Ook
de muziekverenigingen en koren kunnen weer
starten met de repetities.
Daarom hebben wij besloten dat we de deuren
van onze kerken weer gaan openen.
Vanaf zondag 23 januari is het weer mogelijk om
de kerkdiensten lijfelijk bij te wonen. Registratie of
aanmelding vooraf is niet nodig. Zingen kunnen
we op dit moment helaas nog niet toestaan.
Vanzelfsprekend dient men zich te houden aan de
geldende maatregelen. Dus bij binnenkomst ontsmet u uw handen en tijdens verplaatsing in het
kerkgebouw draagt u een mondkapje. Ook dient
u 1,5 m afstand te houden tot andere bezoekers.
Zodra u zit, mag het mondkapje af. Mocht u verkoudheidsklachten hebben, dan verzoeken wij u
thuis te blijven.
Vanzelfsprekend zijn al onze diensten ook via
KerkBeeld en kerkradio te volgen.
Vergaderingen en bijeenkomsten kunnen ook
weer worden opgestart, eveneens met inacht
neming van bovenstaande maatregelen.
De Cantorij mag vanaf komende week ook weer
starten met de repetitie-avonden.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben
over deze versoepelingen, schroom dan niet om
ons te bellen of te mailen.
Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, dan
houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

Overzicht giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen:
- Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 300,00

Via bankrekening diaconie:
-G
 eef licht, Vluchtelingenkinderen
in Griekenland  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 100,00
- collectes  .   .   .   .   .   .   .  € 50,00 en € 20,00
- kerkengeld  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 140,00

GIVT
24-10 N
 ederlands Bijbelgenootschap  . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
31-10 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
03-11 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
07-11 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
14-11 P
 roject Hulp Ver Weg Dichterbij
Restauratiefonds  .   .   .   .   .   . 
21-11 Pastoraat  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
28-11 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
05-12 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
12-12 B
 innenlands diaconaat  .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
19-12 J ong Protestant   .   .   .   .   .   .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
24-12 P
 roject Hulp Ver Weg Dichterbij
25-12 K
 inderen in de knel  .  .  .  .  .
26-12 P
 laatselijk Diaconaat   .   .   .   .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

€ 22,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 48,00
€ 10,00
€ 143,00
€ 7,00
€ 45,00
€ 10,00
€ 75,50
€ 27,00
€ 341,25
€ 12,50
€ 27,00
€ 12,00
€ 70,00
€ 165,00
€ 91,00
€ 1,00

Protestantse Bezoekdienst
- via Thea de Witte   .   .   .   .   .   .   . € 50,00
- via Hermien Heinen  .  .  .  .  .  .  . € 10,00

groenekerk@
kerkvenster.nl

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Bij de diensten
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DIALECTDIENST

Verslag van een project van Wilde
Ganzen waar de diaconie van de
Protestantse Gemeente Aalten een
financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Schooltuinen en het opstarten van een
agribusiness programma in Uganda
Het project is naar planning uitgevoerd,
we zijn blij met de volgende resultaten:

Het district Kibinge in Uganda is een arme plattelandsregio bestaande uit zestien dorpen. Er zijn
nauwelijks voorzieningen aanwezig. Ongeveer
80% van de bevolking heeft een (vaak schaars)
bestaan in de landbouw op kleine familiebedrijven met koffie en bananen. Er is een slechte
infrastructuur en gebrek aan schoon drinkwater.
Elektriciteit komt geleidelijk beschikbaar. De aanwezige kleine familie-boerenbedrijfjes kunnen
vaak maar net het hoofd boven water houden.
Daarnaast is andere werkgelegenheid in het
gebied nauwelijks aanwezig. Hierdoor trekken
veel jongeren weg naar de grote steden om werk
te zoeken. Ook daar zijn geen banen en vervallen
zij in armoede of het bestaan van een straatkind.
De Stichting Kinderen van Uganda (KvU) richt
zich op het kansen bieden aan kinderen/jongeren
in Uganda. Het grootste projectgebied is Kibinge.
Hier richten de activiteiten zich op een breed
pakket ten behoeve van community-
building:
agrarische scholing/training, ondersteuning van
het onderwijs, voeding, schoon drinkwater, gezondheidszorg, sanitatie en hygiëne, aanplant van
bomen en meer. Hiernaast ondersteunt de stichting buiten Kibinge nog drie andere scholen in
Mukono, Masaka en Jinja.
Met dit project wilde de stichting voedsel- en
economische zekerheid creëren door een ketenaanpak: vanaf kinderen op school (schooltuin
en les), via jongeren (praktijklessen op boeren
bedrijven) tot jonge boeren (training en faciliteren eigen boerenbedrijf).

• Er zijn zeven groentetuinen gerealiseerd bij
zeven scholen met bijhorende lesprogramma’s
(o.a. het land is gewasklaar gemaakt, gewassen
zijn geplant, omheiningen geplaatst, water
opvangplekken gerealiseerd).
• 100 leerlingen hebben praktijkstage gelopen
bij modelboeren.
• 50 jongeren zijn getraind en begeleid om hun
eigen landbouw- en/of veeteeltbedrijf te starten.
• Er is een start gemaakt met de ontwikkeling
van het vervolgprogramma (ontwikkeling van
een microkrediet-systeem, een businessplan verwerkingsbedrijf voor geproduceerde gewassen
en uitwerken van een toepasbaar model voor
andere regio’s in Uganda).

ZONDAG 13 FEBRUARI
OLDE HELENAKERK
Anvang 09.30 uur
VEURGANGER:
ds. Wim Westerveld,
Apeldoorn
THEMA:
‘Neet maejen, maor zaejen’
Iedereen is weer welkom
in de kerk, maor i-j könt ok
metkieken via KerkBeeld.
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Leonard Cohen in de St. Joriskerk

Dienst in de streektaal

Op zondag 30 januari is er in de St. Joriskerk
om 19.00 uur een bijeenkomst waar liederen en
teksten van Leonard Cohen ten gehore worden
gebracht. U kunt aanwezig zijn bij deze dienst.
Ook is deze bijeenkomst online te volgen of terug
te kijken. Twee jaar geleden is er ook een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd. Er zijn aanpassingen gedaan, teksten ingekort, zodat het
een nog mooier geheel is.
We laten de gedichten van Leonard Cohen
spreken als ze aanroepen, bidden of smeken,
grappen maken, een verhaal vertellen of zich
boos maken over een ‘rottige’ wereld. Na een
inleiding en een nadere toelichting bij de manier
waarop Leonard zijn woorden heeft gekozen,
laten we vooral de muziek spreken, aangevuld
met de beelden en de woorden die zijn gekozen rond het thema ‘levensweg’. Sommige liederen zullen
live worden gezongen door Hans de Vries.
Iedereen die van Leonard Cohen houdt, is hartelijk welkom. Dus kom of geniet een uurtje online van
deze zanger. Laat de teksten, beelden en klanken over u heen komen!
Verder werken mee: Ada Endeveld en Henk Siebelink.
Graag tot de 30e.
de Anders Dan Anders-dienstcommissie

Ochtendbezinning
Met ingang van donderdag 3 februari 2022 is de deur aan de
Marktkant van de Oude Helenakerk wekelijks op donderdagochtend
van 9.00 - 9.30 uur geopend. Er is dan gelegenheid voor een
moment van bezinning.
In stilte is er ruimte voor waar u
behoefte aan heeft; misschien
verstilling, meditatie, persoonlijk
gebed of het aansteken van een
kaarsje. Ook bestaat de mogelijkheid een gebedsintentie af te
geven. Even voor half tien wordt
dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed
afgesloten.
Dit alles vanzelfsprekend met
inachtneming van de coronaregels: bij binnenkomst de handen
ontsmetten, 1,5 meter afstand
houden en bij verplaatsing een
mondkapje dragen.
Wij ontmoeten u graag op een
donderdagmorgen, weet u van
harte welkom.

Op zondag 13 februari is d’r bi-j laeven en walwaezen weer een dialectdienst in de Olde Helena
kerk. Thema dizze kere is: ‘Neet maejen, maor
zaejen!’ ons an-edragen deur Wim Westerveld,
emeritus predikant te Apeldoorn.
Wim Westerveld is geboren, en tut an zien studententied ok getogen op d’Nestiezern, waor
hee in de volksmond met name bekend ston
as ‘Wim van Wessel’. Dit ter onderscheiding
van alle naeven met dezelfde name. Inmiddels
dreg trouwens ok zien geboortehuus de name
‘Wessel’ met ere. As domneer hef e tussen zien
Kamper studententied en leste gemeente Apeldoorn heel wat plaatsen an-edaone wat betreft
wark en woord. Echter sinds ‘corona’ had e zich
veur-enommen um te stoppen met de praekeri-je.
Desondanks leet e zich weer uutdagen. Alleneg
al um dat e nog nooit eerder in ‘n dialectdienst
veurging. Affijn, maak ow veural gin zorgen, at
Wim één ding neet vergaeten is, is ‘t ongetwiefeld zienen modertaal. Waorvan akte.
D’n organist van dienst tenslotte is Gerard Wesse
link uut Reurle, wiet samen met een stuk of wat
zangers de gemeentezang zal verzorgen, angezeen dat met een groten trop helaas nog neet
de bedoeling is. Maor gelukkeg mag d’r wal
weer gewoon ekerkt worden. En da’s ok zeker
dankensweerd.
I-j könt de dienst ok metbelaeven via KerkBeeld.
Gewoon ‘Olde Helenakerk’ antoetsen. Kortum,
laot ow neet neugen. Anders gezegd: ‘Da’j
welkom bunt, dat wet i-j.’
de dialectcommissie

ds. Elizabeth van Deventer
Wilma de Jong,
kerkelijk werker pastoraat

Kijk op Andersumme

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Zondag 30 januari 2022

Zondag 30 januari 2022

10.00 uur:

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

collecte:
uitgangscollecte:

ds. A.G. Endeveld
Heilig Avondmaal
Diaconie
Kerk

19.00 uur	Anders Dan Anders-dienst,
Leonard Cohen-dienst
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Oude Helenakerk

ds. F. de Jong
Jong Protestant en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers, Kliederkerk
(info op Andersumme)
collecte:
Jong Protestant en Kerk
N.B. 	Kliederkerk wordt niet
uitgezonden via KerkBeeld

De voorbereidingen voor het
herstarten van de weeksluitingen
worden getroffen. Meer informatie
volgt op de website.

Zondag 6 februari 2022

Zondag 6 februari 2022

10.00 uur
collecte:
uitgangscollecte:

09.30 uur: 	ds. E. van Deventer,
Heilig Avondmaal
collecte:
Werelddiaconaat en Kerk

St. Joriskerk

dhr. H. de Vries
Diaconie
Kerk

Oude Helenakerk

19.00 uur:
collecte:

Neem en lees

Januari 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

28
29
30
31

Jesaja 45: 8-13
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44

Zondag 13 februari 2022

Zondag 13 februari 2022

10.00 uur
collecte:
uitgangscollecte:

09.30 uur: 	ds. W. Westerveld, Apeldoorn,
dialectdienst
collecte:
Noodhulp en Kerk

St. Joriskerk

ds. A.G. Endeveld
Kerk
Diaconie

1
2
3

Psalm 9
Jesaja 45:14-19
Jesaja 25:20-25

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

4
5
6

Jesaja 46:1-13
Psalm 48
Lucas 5:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

7
8
9
10

Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 1

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13

Jesaja 47:1-15
Jesaja 48:1-11
Jesaja 48:12-22

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14
15
16
17
18

Jesaja 49:1-7
Jesaja 49:8-13
Jesaja 49:14-26
Psalm 3
Lucas 6:1-11

Zuiderkerk

ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
Noodhulp en Kerk

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
U kunt bij de diensten live aanwezig zijn.
Voor de PG Bredevoort geldt een maximum van 60 personen.
Aanmelden of registratie is niet meer noodzakelijk.
Bij binnenkomst uw handen ontsmetten, tijdens verplaatsing een mondkapje
dragen en 1,5 meter afstand houden tot andere kerkbezoekers.
Tevens is er de mogelijkheid om via KerkBeeld een dienst te volgen
vanuit een van onze kerken, op de website van KerkVenster
of rechtstreeks: www.kerkbeeldaalten.nl en www.pkn-bredevoort.nl

Bloemengroet Aalten

Kinderen
Kindernevendienst (4-12 jaar)

Doopdiensten Aalten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant of wijkpastor graag een kaartje. Indien je je kind wilt
laten dopen, dan graag tijdig (minimaal drie
weken van tevoren) contact opnemen met de
predikant die voorgaat.
De doopdiensten staan op de website
www.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).

Oude Helenakerk

09.30 uur:
collecte:

Februari 2022
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

ds. E. van Deventer, Evensong
Werelddiaconaat en Kerk

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Arentsen-Assink, Pasopweg 2b
- fam. Neerhof, Manschotplein 48
- fam. Mateman, Lage Veld 106

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

Kinderen zijn dus altijd welkom.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

30 jan	mevr. H.W. Houwers-Klein Hesselink
Heijinkdijk 1, 7121 LC
30 jan	mevr. J.H. Tolkamp-Ebbers
Ludgerstraat 31/02, 7121 EG
30 jan	mevr. E.K. Tjoelker-Huistra
Hogestraat 90, 7122 BZ
31 jan	mevr. H. Ebbers-Heideman
Hoge Veld 113, 7122 ZP
1 feb	dhr. B.Th. Stronks
Varsseveldsestraatweg 101, 7122 NS
2 feb	dhr. G.J. Eeltink
Goudenregenplein 16, 7121 AR
2 feb	mevr. H.A. Hoitink-Hartemink
Ringweg 74, 7121 MR
2 feb	mevr. D.B. van Burk-van Zijderveld
De Miggelt 26, 7121 HB
3 feb	mevr. J.B. Kempers-Oonk
Prins Bernhardstraat 9, 7121 BX
3 feb	dhr. J.W. Grevink
Frankenstraat 99, 7122 ZS
4 feb	mevr. J.G. Demkes-Duenk
Koeweide 80, 7121 EK
4 feb	dhr. J. Grievink
Tubantenstraat 62, 7122 CS
5 feb	mevr. J. Maarsingh-Moed
Polstraat 6/A, 7121 DH
6 feb	mevr. E. Hoftijzer-Vink
Rengelinkweg 4, 7122 JW
6 feb	mevr. W.J. Obbink-Schreurs
Het Verzet 17, 7121 XA
6 feb	mevr. E. Berger
Driessenshof 23, 7121 XT
7 feb	dhr. D.A. Wikkerink
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG
7 feb	dhr. J.G. Magis
Schulenkampweg 3/A, 7121 MB
7 feb	dhr. H.R. Roelofse
Molenkamp 2, 7121 WE
8 feb	dhr. J.G. Hoftijzer
De Hare 7, 7121 XG
8 feb	dhr. B.H. Wikkerink
Stationsstraat 6/A, 7122 AS
9 feb	dhr. J.W. Kraaijenbrink
Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD
10 feb	mevr. W.H. Houwers-Westerveld
G J Doorninkweg 2,
7131 NX Lichtenvoorde
10 feb	mevr. J.G. Schreurs-Heinen
Oranjelaan 27, 7121 CA
11 feb	dhr. G.H. Klein Entink
Varsseveldsestraatweg 98/A, 7122 NM
12 feb	mevr. S.G. Leeuwenstein-Wisselink
Stationsstraat 57, 7122 AS
13 feb	mevr. A.J. Navis-Aarnink
Halteweg 42, 7122 MC
13 feb	mevr. J.W. Heijnen-Sluiskes
Zuiderlaan 4/A, 7122 AC
14 feb	mevr. G.J. te Giffel-van Eerden
Wehmerstraat 15, 7121 DP

Wijk Zuid

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

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

Verhuizingen
Dhr. H.J. te Lindert is verhuisd van Veenhuisweg 9
naar Frankenstraat 115, Aalten. We wensen hem
daar een gezegende tijd toe.
Mevr. J.G. Hogeweg-Klompenhouwer is verhuisd
naar Koetshuis ’t Veld, Van Wischstraat 4, Terborg.

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!

Dopen
Vanwege de coronamaatregelen is de geplande
doopdienst van 9 januari komen te vervallen.
Mocht je je kind willen laten dopen, op 13 maart
staat mijn eerstvolgende doopdienst gepland in
de Oude Helenakerk.

Ziekte
Kortgeleden sprak ik Bea Nijman. Zij kreeg goed
nieuws van de artsen. Bea wil iedereen bedanken

14 feb	mevr. A.B. te Winkel-Vaags
Smitskamp 150, 7121 HL
14 feb	mevr. T. de Zoeten-Boomsma
De Pas 10, 7123 AE
15 feb	dhr. W.Th. Lammers
Geurdenstraat 8, 7122 CG
15 feb	mevr. A.E. Winkelhorst-Luiten
Hogestraat 66, 7122 BX
16 feb	mevr. E.A. Houwers-ter Maat
Admiraal de Ruyterstraat 43, 7122 WE
17 feb	mevr. A.L.G. Breukelaar-Kolenbrander
Geurdenstraat 72, 7122 CG
17 feb	mevr. W.H. Rensink-Drenthel
Manschotplein 11, 7121 BL
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wisseling bezoekmedewerker
Rinie Wiggers-Lensink is gestopt als bezoekmedewerker van Zuid sectie 6-C. Willy Balke-Wevers,
bezoekmedewerker van sectie 6-B, neemt het van
haar over. Rinie, heel hartelijk bedankt voor al je
tijd en inzet al die jaren! We wensen je alle goeds
toe in de tijd die komt. Willy, dank je wel en fijn
dat je het van Rinie over wilt nemen.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries
voor de vele blijken van meeleven: telefoontjes,
bezoekjes, bloemen en kaarten. Het heeft haar
en haar gezin de afgelopen anderhalf jaar veel
steun gegeven.
Gerhard Ruesink, wonende aan de Smitskamp
34 (voorheen aan de Essinkweg), is geopereerd
en inmiddels weer thuis. Het wachten is nu op de
start van de nabehandeling.
Wim Eppink, wonende aan De Miggelt 27, is na
een kort verblijf thuis weer opgenomen in het
ziekenhuis. We hopen op een spoedig herstel en
terugkeer naar huis.
Ik wens iedereen, ook anderen die zijn getroffen
door ziekte, een voorspoedig herstel toe. Mocht u
mensen kennen die ziek zijn of wel 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.

Pastoraat
Pastoraat is onder andere het met elkaar ogen en
oren zijn in de Gemeente en handen en voeten
geven aan het evangelie. Zowel Noord als Zuid is
bezig met het verder vormgeven van pastoraat
in onze gemeente. Op 9 februari heb ik voor het
eerst overleg met het pastoraal wijkteam. Ik zie
ernaar uit jullie in levenden lijve te ontmoeten.

Persoonlijk
Eind februari zal ik deelnemen aan de cursus
‘Godly Play’. Voor mij een nieuwe manier om
(Bijbel)verhalen te vertellen. Van vrijdag 25
februari tot en met zondag 6 maart ben ik om die
reden moeilijk tot niet bereikbaar.

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

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

Netty Hengeveld

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

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

Naar aanleiding van de dienst van 16 januari jl.,
waarin ik in de Oude Helenakerk voor mocht gaan
en waarin de bruiloft te Kana centraal stond,
kreeg ik van verschillende kanten de vraag of ik
het gedicht waarmee ik besloot in KerkVenster
zou willen plaatsen. Bij dezen.

Zieken
Er zijn mij geen ziekenhuisopnames bekend in
de afgelopen tijd van mensen in onze wijk die in
KerkVenster vermeld willen worden. Alle zieken
wensen wij, met hen die om hen heen staan,
moed en kracht toe.

Geet de tied
éénspierig en smaakloos
as water veurbi’j?
Hol dan – met gedachten –
en aorne en ogen –
de andacht der bi’j.

Verhuisd

Want op een goeien dag
- i’j zölt zien –
verandert ’t water in wien
en kö-j proosten
in een plezierigen dronk
op Um den ow ’t laeven schonk.

Doopdienst

Willemien Vreeman-Eppink, Adm. de Ruyterstraat
109, is na een periode van revalidatie in Pronsweide verhuisd naar het Hoge Veld, Frankenstraat 85-06. Wij hopen dat u een goede tijd mag
hebben in deze nieuwe omgeving.

Op 13 februari mogen gedoopt worden in de
morgendienst in de Zuiderkerk: Vere van der Bol,
Leoninusstraat 43 in Arnhem en Roos Smit, Het
Verzet 6. We zien uit naar een blijde dienst!
Een hartelijke groet,

Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

Zieken
Mevr. Jacqueline Slettenhaar, Prinsenstraat 1B, is
al enige tijd ziek en moet zware behandelingen
ondergaan. Binnenkort krijgt zij een operatie in
het SKB. Verder zijn er verschillende ernstig zieken
in mijn wijk die al eerder zijn genoemd of die
liever niet genoemd willen worden.
Ook de chronisch zieken, naar lichaam of naar
geest, willen we niet vergeten.
Jacqueline en al deze mensen die met ziekte te
maken hebben (ook met die van hun geliefden):
veel moed en innerlijke kracht gewenst en de
nabijheid van God en mensen!
Zelf ben ik nog niet volledig hersteld. Een
bezoekje of telefoontje kan om die reden langer
op zich laten wachten. Desalniettemin mag u
altijd contact opnemen als er iets speelt waarbij u
wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kijken
we samen wat er mogelijk is.

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

Dhr. Rensink, eerder woonachtig aan het Goudenregenplein en in Beth San, is verhuisd naar
de Molenberg in Groenlo. Wij wensen hem alle
goeds.

Dhr. Wim Geesink, voorheen wonende aan de
Tubantenstraat 5, is vanuit Pronsweide verhuisd naar de Vredense Hof, Vredenseweg 81E,
app. 286, 7101 LM Winterswijk. Een goede tijd
gewenst op deze nieuwe stek, Wim!

Netty Hengeveld

Schenk mij op het juiste ogenblik
Heer,
schenk mij op het juiste ogenblik
- de rust,
om de tijd te nemen voor mijzelf
- de nuchterheid,
om zakelijk te blijven
- het inzicht,
om de ander te begrijpen
- de matigheid,
in afkeuring en kritiek
- de wijsheid,
om een zelfstandige mening te vormen
- de humor,
om misverstanden te accepteren
- de stilte,
om te kunnen zwijgen
- de grootmoedigheid,
om excuses te aanvaarden
- de kracht,
om te veranderen wat ik kan veranderen
- de moed,
om een plek te geven wat niet anders kan
- de steun,
van Uw aanwezigheid. Amen
U allen Gods nabijheid toegewenst.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

Verhuizing

Verhuizing

Een groet in verbondenheid van

In onze ‘subwijk’ binnen wijk Noord vindt de
komende maand een sectieoverleg met de bezoekmedewerkers en een pastoraal wijkoverleg plaats.
Beide bijeenkomsten zijn erop gericht het pasto
raat in onze secties zo goed mogelijk vorm te
geven. Dit wordt de eerste keer dat ik met ‘mijn’
wijkteams bijeenkom en ik verheug mij op vruchtbare en inspirerende middagen.
Van iemand kreeg ik een gebed van Alfred Bronswijk toegestuurd dat ik graag met u wil delen.

Het is fijn dat het, met inachtneming van de geldende maatregelen, weer mogelijk is de kerkdiensten live bij te wonen, en dat ook bijeenkomsten
en vergaderingen weer plaats mogen vinden.
Op moment van schrijven kijken velen die in de
horeca- en cultuursector werkzaam zijn uit naar
versoepelingen voor hun sector. Wij hopen van
harte dat dit, op het moment dat u dit leest, ook
is gebeurd.

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

Anna Helminkte Lindert

Hennie
Koskamp-Vaags

Derk Johan Tolkamp

~ Anna ~

~ Hennie ~

~ Johan ~

geboren
18 februari 1937
overleden
11 december 2021

geboren
25 augustus 1942
overleden
20 december 2021

geboren
22 april 1934
overleden
28 december 2021

Anna, Annie, Anneke. De roepnamen van mama.
Anna, zo is ze genoemd door haar ouders.
Geboren als jongste en opgegroeid in boerderij
Eskes, in een gezin waarin het geloof haar mede
heeft gevormd. In haar jeugd ging ze in Bredevoort naar school en hier heeft ze haar huidige
vriendin aan overgehouden. In die periode zijn ze
haar Anneke gaan noemen.
Mama is na haar schoolperiode in betrekking
gegaan en heeft in de avonduren de opleiding
coupeuse gevolgd. Ze was altijd bedrijvig in handwerken en naaisteren. Ze heeft papa leren kennen
en zijn in 1958 getrouwd. Vanaf die periode luisterde ze ook naar de naam Annie.
Ze zijn gaan wonen in Aalten en kregen samen
vijf kinderen. In de jaren die daarop volgden heeft
mama naast het huishouden geholpen bij het
stekken van heide, kerstbomen verkopen aan huis
en özen op de kwekerij. Maar als wij uit school
kwamen was ze er altijd. Had de thee klaarstaan
en zat gereed om samen een spelletje te spelen.
In 1996 zijn mama en papa verhuisd naar de
Smitskamp. In die tijd is mama op gaan bloeien
en heeft genoten van haar nieuwe stek. Gek met
dieren, zoals Banjer en vogeltjes in de tuin. Eind
jaren ’80 kwam het eerste kleinkind. Er volgden er
nog velen, inmiddels ook achterkleinkinderen.
Mama werd op veel te jonge leeftijd weduwe. En
in de jaren daarop het grote verdriet door het verlies van Anja en Hans.
Mama stond niet graag op de voorgrond, stelde
zich dienstbaar op, maar maakte hierin duidelijk
persoonlijke keuzes.
Sport en spel, erg competitief. Altijd maar de
beste en snelste willen zijn. Dit is de drive geweest
om het lang vol te houden.
Ze genoot intens van vakanties en wintersport.
Samen met het gezin en later met familieleden
weekendjes weg en dagjes uit met Wim. Met hem
heeft mama in de laatste jaren haar dagelijks
leven gedeeld. Dit veranderde op het moment dat
mama hulpbehoevend werd en niet meer thuis
kon wonen. Het laatste jaar is mama liefdevol verzorgd in Den Es in Varsseveld.
de kinderen

Hennie is geboren in 1942 als tweede in het gezin
Vaags met vijf kinderen. Na de lagere school ging
ze naar de huishoudschool en later werkte ze met
veel plezier bij Beth San.
In 1965 trouwde ze met Wim. Ze gingen inwonen
bij haar ouders op boerderij ’t Boske. Al snel
kwamen de kinderen: Anja, Rianne, Erna en Wilbert. Hennie was trots op hen, maar zeker ook op
haar kleinkinderen die volgden. Hennie was een
heel lieve vrouw en moeder die altijd klaarstond
voor anderen. Ze was zorgzaam, maar ook vaak
bezorgd.
In de jaren die volgden, woonden ze als gezin
samen met opa, oma en Annie op ‘t Boske. Toen
opa en oma steeds ouder werden nam Hennie
een groot deel van de zorg op zich. Ook voor
Annie, haar zusje, heeft ze veel zorgtaken op zich
genomen.
Hennie was altijd druk: het huishouden en de
grote tuin brachten veel werk met zich mee.
Daarnaast was ze ook heel actief als vrijwilliger,
o.a. voor de kerk, het Proathuusken en het
Hoge Veld. Ze hield van bloemen, maakte bloemstukken voor de kerk, en ook thuis genoot ze van
de vele fuchsia’s, geraniums en orchideeën. Op
latere leeftijd begon ze met schilderen; het liefst
ook de natuur waar ze zoveel van hield. Ze hield
van zingen, bij Sursum Corda in Lintelo, en ook
thuis liep ze veel te zingen of te neuriën. Ze ging
graag op vakantie, eerst alleen in Nederland naar
de camping, later ook naar de bergen of bootjes
kijken bij de Rijn.
In 2005 verruilde ze samen met Wim de oude
tochtige boerderij voor het nieuwe Boske op het
Kobus. Gelukkig heeft ze daar nog een heel aantal
jaren kunnen genieten van het comfort van het
nieuwe huis. Ook genoot ze toen van nieuwe
hobby’s: sjoelen, fietsen en zwemmen.
De laatste jaren nam de dementie echter langzaamaan de overhand. En in plaats van dat zij
voor iedereen zorgde, moest ze verzorgd worden.
Eerst ging ze naar zorgboerderij Aan de
Lindelaan en toen dat ook niet meer ging, verhuisde ze naar Den Es in Varsseveld. Ruim drie
jaar heeft ze daar nog mogen wonen en dankbaar kijken we terug op de goede verzorging die
ze daar heeft mogen ontvangen.
Op 20 december heeft ze eindelijk de rust mogen
vinden en is ze rustig ingeslapen in het bijzijn van
ons allen.
Wim, kinderen en kleinkinderen

Pa werd als vierde kind geboren op 22 april 1934
in ’t Klooster in Bredevoort. In de oorlogsjaren zat
pa op de lagere school. Na de lagere school is hij
gaan werken bij kippenslachterij Boom, tot hij in
dienst moest. Eenmaal uit het leger heeft hij als
negentienjarige jongen gesolliciteerd bij de NS
en de PPT-post. Bij de PTT kon hij gelijk aan de
slag. Alle post rondbrengen op de fiets, wat ook
zeker geen straf voor hem was, en later per auto.
Pa heeft 40 mooie dienstjaren bij de post gehad.
Door gymnastiekvereniging Prinses Margriet in
Bredevoort heeft hij Rikie Sironde, zijn eerste
vrouw, leren kennen. Op 6 augustus 1959 zijn ze
getrouwd, waarna ze bij opa en oma Tolkamp in
gingen wonen aan de Winterswijksestraatweg in
Bredevoort. Hier werd Wilma geboren. Begin 1964
zijn ze verhuisd naar de Berkenhovestraat 20 in
Aalten, waar Jan en later Ingrid werd geboren.
Helaas kwam Rikie plotseling te overlijden op
3 september 1977. Pa kwam er met drie kinderen
helemaal alleen voor te staan. Deze periode was
erg moeilijk voor pa. Gelukkig kwam hij in die tijd
Gerdi Elschot tegen. Zij kwam samen met Nancy,
zijn bonusdochter, bij ons inwonen aan de Berkenhovestraat. Op 28 maart 1980 zijn ze getrouwd.
Wij gingen het huis uit, er werd getrouwd en er
kwamen in totaal negen kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen bij.
Pa deed veel vrijwilligerswerk, waaronder voor de
kerk. Hij is later onderscheiden met een lintje tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er werd ook
graag op vakantie gegaan, veelal naar Oostenrijk,
Gran Canaria en Cochem.
Om kleiner te gaan wonen werd in december
2013 het huis aan de Berkenhovestraat verkocht
en verhuisden ze naar een mooi appartement
aan de Koeweide.
Helaas kwam op 22 februari 2015 Gerdi na een
kort ziekbed te overlijden in Doetinchem. Langzaam nam pa zijn gezondheid lichamelijk en
geestelijk af. Na een val is hij op 14 oktober 2020
komen te wonen in de Vredense Hof te Winterswijk. Zijn gezondheid ging begin december 2021
snel achteruit, waardoor hij toch nog plotseling is
overleden op 28 december 2021. Zoals pa op zijn
laatste dag zei: ‘Ik heb ’n mooien tied ehad.’
Bedankt pa voor alle goede zorgen, betrokkenheid
en liefde die je ons al die jaren hebt gegeven.
de kinderen
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Johanna Hendrika
ten Have

Willem Christiaan
ter Haar

Johanna Duchateau

~ Ans ~

~ Wim ~

~ Jo ~

geboren
21 maart 1927
overleden
31 december 2021

geboren
10 september 1930
overleden
6 januari 2022

geboren
8 augustus 1933
overleden
7 januari 2022

Ans is geboren op de eerste lentedag van 1927
in Apeldoorn. Ze is het derde kind in het gezin
dat later met nog drie kinderen werd uitgebreid.
Een hechte familie, waar ze altijd met plezier over
vertelde. Na de lagere school is ze in betrekking
gegaan; door de oorlog was het niet mogelijk om
verder te leren. Over deze periode heeft ze ons
veel verteld; de oorlog had een onuitwisbare herinnering achtergelaten.
Op verzoek van haar oudste zus, die met haar
man in Aalten woonde, is Ans begin jaren vijftig
ook daar gaan wonen. Een hele stap, van Apeldoorn naar Aalten, maar ze voelde zich al snel
thuis; hier heeft ze ook Gerrit Vreeman leren
kennen, met wie ze op 1 juni 1956 is getrouwd.
Ze heeft in de huishouding gewerkt bij o.a. dokter
Hartman en in Avondvrede.
In het begin van hun huwelijk woonden ze in de
Trompstraat, daar is oudste dochter Joke geboren.
Het ouderlijk huis van Gerrit stond aan de Admiraal de Ruyterstraat. Na een verbouwing is het
jonge gezin daarheen verhuisd. Hier zijn de
andere twee dochters geboren, Dorine en Bea.
Haar schoonouders woonden bij hen in, die heeft
ze jarenlang verzorgd.
Het huis had een grote moestuin en fruitbomen
waar Ans vooral zomers heel druk mee was. De
dochters en familie hielpen dan altijd mee, wat
erg gezellig was.
Ans hield van muziek, ze is jarenlang lid geweest
van zangvereniging Excelsior en was actief bij de
Vrouwenbond. Ze heeft veel gebreid en genaaid
voor haar kinderen. Haar creativiteit kwam ook
goed van pas tijdens de Sinterklaasfeesten, die
altijd uitbundig werden gevierd.
Na het overlijden van haar man Gerrit, in februari
2001, pakte ze de draad weer op; ze nam het
leven zoals het was. Ze genoot van haar kinderen
en kleinkinderen, die altijd welkom waren.
In 2006 is ze verhuisd naar de Prinsenstraat, waar
ze met veel plezier heeft gewoond. Op 85-jarige
leeftijd heeft Ans een zware operatie ondergaan,
waarna een lange tijd van revalidatie volgde. Ook
daar ging ze goed mee om, paste zich makkelijk aan. Er volgden in de jaren daarna nog twee
periodes van revalidatie; telkens kon ze daarna
weer naar huis terugkeren.
In oktober 2021 ging haar gezondheid achteruit,
waardoor ze niet meer zelfstandig kon wonen. Ze
is verhuisd naar De Slingebeek in Gaanderen in
afwachting van een definitieve plek in een zorg
instelling. Zover is het niet gekomen, ze voelde
zelf goed aan dat ze niet lang meer te leven had.
Op 31 december is ze in het bijzijn van haar
kinderen rustig ingeslapen.
Zaterdag 8 januari hebben we haar herdacht in
een mooie afscheidsdienst.
de kinderen

Wim is, als jongste uit een gezin van zes kinderen, geboren op de boerderij aan de Admiraal
de Ruyterstraat 102 in Aalten. Deze boerderij op
de Kemena moest in de jaren zestig wijken voor
de dorpsuitbreiding met de sterrenbeeldenbuurt,
en het gezin verhuisde naar ‘de Hennepe’ aan de
Romienendiek.
In deze jaren ook liet Wim zijn hulpvaardige, toegewijde kant zien toen zijn ouders meer hulp en
zorg nodig hadden. Daardoor leerde hij Jo Smees
kennen, met wie hij in 1975 trouwde en naar de
Dalweg verhuisde. Met zijn voorliefde voor tuinieren, netheid en ‘naoberschap’. Er volgden
jaren waarin warme en vertrouwde contacten
groeiden met de buren en hun kinderen, het
voelde heel ‘eigen’. Nadat Jo overleed in 1999
voelde Wim zich erg verdrietig, maar toonde
zich ook voortvarend en doortastend. Na kennis
making met Lien Eppink stonden ze in 2001
samen ernstig stralend in de Oosterkerk, op het
gemeentehuis en op de foto.
Wim genoot bijzonder van de uitbreiding door
het gezin en de familie van Lien. Hij stelde zijn
deuren ervoor open en genoot met glinsterende
ogen. Verjaardagen, visites, diploma-uitreiking of
uit naar een museum, park of bezienswaardigheid, Wim deed het graag en liefst samen mét
Lien.
Met Wim nemen we ook afscheid van zijn kennis
en kunde van Aalten toen en nu, verdwenen
beroepen, veldnamen, kerkenpaadjes, de natuur.
Nooit meer: ‘Mo-j ’ns kieken, een markolver, een
kateker of een gieteling.’
Wim kende een sterk gevoel voor traditie, structuur, orde en voorspelbaarheid.
Opgegroeid en opgevoed in een gereformeerde
traditie met gebed rond maaltijd en dagsluiting,
lezing van een Bijbelgedeelte en zingen bij het
ACM-koor.
Zijn loopbaan startte in Bredevoort als knopenmaker en vele jaren werkte Wim, tot zijn 59e, bij
Svedex in Varsseveld. Vervolgens niet achter de
spreekwoordelijke geraniums, maar actief voor
’t Praothuusken, KerkVenster, de Elisabethbode,
oud papier ophalen voor het ACM, Kerkpost
bezorgen en met heel veel ‘naoberschap’. Zijn
vriendelijke, behulpzame en bescheiden aard en
het ‘helpen en nabij zijn om niet’ waren typerend.
Wim accepteerde tevens wat niet meer kon of
lukte en toonde zich dankbaar voor alle geboden
hulp, zorg en aandacht.
Donderdag 6 januari, Driekoningen, overleed
Wim in de leeftijd van 91 jaar. ‘Veilig in Jezus’
armen‘ was de tekst waarmee hij zich vertrouwd
en verbonden wist. Gedragen door de kleinkinderen hebben we Wim naar zijn laatste rustplaats
gebracht.

Op 14 januari hebben we in een dankdienst voor
haar leven afscheid genomen van Jo Duchateau.
Jo heeft eerst in kindertehuizen en vanaf vier
jarige leeftijd bij twee verschillende pleegezinnen
in Aalten gewoond.
Eerst kwam Jo een paar dagen in de week helpen
in de huishouding bij Johan en Dina van Eerdente Hennepe. Op achtentwintigjarige leeftijd
kwam Jo permanent bij ons wonen. Jo was altijd
een onderdeel van onze familie. Jo beschouwde
‘Moeder Dina’ als haar moeder, later heeft ze
Hennie als zodanig beschouwd.
Jo werkte hard mee op boerderij ‘t Slaa, zowel in
het voor- als in het achterhuis. Ze wist van aanpakken. Jo paste ook op de kinderen in de buurt
en spelletjes spelen deed ze graag.
Naar haar eigen verjaardag keek ze enorm uit, als
er iemand niet bij kon zijn werd dit niet in dank
afgenomen.
In 1972 is Jo bij De Marke gaan werken, eerst
als kantinemedewerker, later in de werkplaats.
Alle jubilea, het Heurnse feest en de jaarlijkse
zomervakanties van De Hameland waren hoogtepunten. Rolletjes foto’s werden er door haar
hiervan en van onze familie vol geschoten.
Jo verhuisde in 1982 mee naar ’t Zwanenbroek.
In haar vrije tijd mocht ze graag handwerken,
kruiwagens vol. Dorcas had een goeie aan Jo. Hier
ging ze jarenlang trouw iedere maandag naar
toe. Ook de kerkdiensten bezocht Jo met regelmaat en op zondagmiddag was het tijd voor een
vriendin.
In 1998 is Jo met pensioen gegaan en in 1999
is ze in de toenmalige Elzenhof aan de Stations
straat gaan wonen. Nadat Jo in Aalten ging
wonen kwam ze nog wekelijks bij ons in de familie
op bezoek. Ze mocht dan graag de handen uit
de mouwen steken; appels en peren schillen,
strijken, sokken breien, vouwwerk en ‘kleinkinderen’ hapjes geven en voorlezen. Jo hield van
het gezinsleven en gezelligheid.
Buiten onze familieaangelegenheden had Jo
haar eigen uitjes in haar agenda paraat. Meewerken bij corsogroep 2002 met het konten van
de dahlia’s. Hier wilde ze maar wat graag bij zijn
en bij horen.
Het jaarlijkse kerstfeest van Estinea was voor
Jo een hoogtepunt. Trots was ze wanneer ze in
de dienst iets mocht voorlezen. Ze genoot van
samenzijn en samenzang.
De drieëntwintig jaren dat Jo aan de Stationsstraat heeft gewoond is ze heel fijn en goed begeleid en liefdevol opgevangen. Haar appartement
was haar trots. De laatste jaren werd Jo ouder,
maar nog steeds bijzonder sterk van lichaam en
geest.
Gelukkig is haar een lang lijden bespaard gebleven. Op vrijdag 7 januari is ze rustig ingeslapen. Jo’tje, we zijn trots op je wat je allemaal in je lange leven voor elkaar hebt weten te
krijgen. Dank voor alle mooie momenten samen,
we zullen je missen.
familie van Eerden

Namens de familie,
Henk Grievink
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Contextueel Bijbellezen voor vrouwen
De eerste bijeenkomst van de Bijbelstudiegroep Contextueel Bijbellezen voor vrouwen op
woensdag 19 januari kon door de coronamaat
regelen helaas niet doorgaan. De volgende
bijeenkomst staat gepland voor woensdag
16 februari. Mocht je je hebben opgegeven
en geen mail hebben ontvangen, dan is er iets
misgegaan.
Neem in dat geval (opnieuw) contact met me
op: ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06 1085 5041.
Ik zie uit naar onze ontmoeting.

Als de coronamaatregelen het toelaten heet
ik jullie, samen met Wilma de Jong, van harte
welkom op woensdag 23 februari. Singles tussen
de 25 en 60 jaar kunnen vanaf 17.30 uur binnen
lopen en vanaf 18.00 uur aanschuiven op Ludger
straat 66. Wat we na het eten doen, beslissen we
samen. 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 2262 4190
of Elizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06 1085 5041.

ds. Elizabeth van Deventer

Geleuf ’t noo maor!

De Oosterkerke
Erik Schokkin
De Oosterkerke in Aalten. Wat ’n prachtig book is
t’r ovver emaakt.
Ikzelf had gin band met de Oosterkerke. Opegreujd in Balle, mosten wi-j de Gereformeerde
Kerke van Lechtenvoorde verstarken. Anders wa’w
vast net as de rest in Balle, wee-t an de Aaltense
kante van de Nijhofsweg wonnen, naor de Oosterkerke egaone.
In Lechtenvoorde was ’t altied ’n kleinen trop.
Ongetwiefeld werd daor ’n läöge vaste plekke zondags op-emarkt. Toch ging mien moder een paar
keer per jaor naor ’t Oosten, um effen ’t massale
te ervaren van een grote volle kerke. ‘Neet dat d’r
wat mis was met den domneer in Lechtenvoorde’,
zei ze dan altied, ‘zekers neet, maor met Aaltense
domneers was ok niks mis met’. Vandaor!

‘t Gedicht helemaol achterin ’t book ovver de
Oosterkerke heb ik af-ekekken van de rubriek
’Zwarftocht achter Rien en Iessel’. Elken zaoterdag ston dat vrogger in de Graafschapbode en
later de Gelderlander.
Harrie Kemperman (Harman) meek dan altied ’n
mooien tekening en ’n gedicht ovver ’n mooie
plekke in de Achterhook of Liemers. Vake serieus,
maor mangs ok um te lachen of um ow ovver te
verwonderen. Eenzelfde gedicht he’k tondertied
in 2007 eschrevvene bi-j ‘t afscheid van de Gereformeerde Kerke in Lechtenvoorde.
De Oosterkerke, ik had d’r vrogger met kattebak geerne bi-j-eheurd. Met kattebak was ’t in
Lechtenvoorde armoe troef en zat i-j daor met
veer of vief man bi-j den domneer. Kattebak, vake
met moeileke vraogen waor i-j ton met ow 15 of
16 jaor vake gin antwoord op wisten en noo misschien ok nog wal neet.

Ik mos daorumme wal lachen um ’t verhaal van
Gerrit Hendrik van Eerden ovver ziene Oosterkerke, waor ene Anita met kattebak nao ’n vraoge
van den domneer ok verzuchten van: Ík weet het
niet’.
Datzelfde dacht ik dus regelmaoteg in Lechtenvoorde en daor was i-j dan wat vaker an de
beurte met dee vraogen. En a’j ’t dan neet wet
of denkt te wetten of lasteg te verwoorden vind,
dan geet de aardegheid d’r snel af en denk i-j op
’n gegeven moment: Ik kan d’r gin touw an vaste
knuppen, bekiek ’t maor!
Maor alles kump good.
Veerteg jaor later praekt den zelfden domneer af
en too nog wal ’s in Lechtenvoorde. Niks veranderd en ik kan d’r prima naor luusteren en ik denk
zelfs ok wal dat ik ’t begriep, wat iets anders is
dan zeker wetten. Onbeantwoorde vraogen zölt
t’r altied wal blieven.

De Diepgang is van start
De Diepgang is een catechesegroep voor 15+ers.
Ken je dat vierkante huis naast de Zuiderkerk?
In normale tijden beginnen we altijd om 18.00
uur met samen eten. Lotte en Anna hopen
het snel te doen zodra het weer mag... voor nu
beginnen we om 19.00 uur.
Na de maaltijd gaan we in gesprek. We komen
samen op zondagavond, ongeveer eens in de
drie weken. We kijken een filmpje, lezen wat van
de Bijbel, praten over en met God, en luisteren
naar elkaar. Welkom! Het wordt gezellig en gaat
ergens over.
Zijn er vragen die je nooit hebt gesteld? Zoals:
vraag je je af waar al die kerkmensen zich toch
druk over maken? Wat heeft God, als Hij al
bestaat, met je leven te maken? Hoe ziet leven na
de dood eruit? Of we hebben het zelfs over knolselderij (waarom dat was, daar krijg je antwoord
op als je langskomt).
Mail of bel Folkert, tel. 06 10941959
of folkert.j.de.jong@gmail.com
voor informatie als je mee wilt doen.

Data:
6 februari, 27 februari, 20 maart,
10 april, 15 mei, 29 mei
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Breinbrekers

COLOFON

8 februari,
20.00 uur
in Elim

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.

Identiteit
Wie ben je? Wát ben je?
Ben je wit of zwart, homo, hetero, bi of trans?
Verdien je tien keer modaal of heb je doorlopend
schulden? Stond je wieg in Nederland of ergens
anders? Voel je je onderdrukt? Of ben je helemaal
vrij om te doen en te laten wat je wilt?
De afgelopen jaren is het in dit land veel gegaan
over identiteit. Welke rol speelt wat je bent, je
afkomst, in hoe je denkt en wat je doet? Bij Breinbrekers stellen we nóg een vraag: wat kan christelijk geloof toevoegen aan je identiteit? Kan het al
die dingen overstijgen?
Pittig onderwerp! De moeite waard om je brein
over te breken. Daarom laten we het alsnog doorgaan nadat het eerder door maatregelen in het
water viel.

Welkom! Wordt gezellig en de moeite waard!

The Passion 2022 naar Doetinchem
© NCRV

De twaalfde editie van
The Passion vindt op Witte
Donderdag 14 april plaats in de
stad Doetinchem. Het grootste
muzikale paasevenement van
Nederland vindt voor het eerst
plaats in de provincie Gelderland,
in de Achterhoek. The Passion 2022
zal opnieuw een versie zonder
publiek zijn.

Oproep aan alle koor- en zangtalenten in de Achterhoek!
Dit jaar willen we mensen uit Doetinchem en omgeving de kans geven om deel uit te maken
van het swingende Passion-koor! Dus heb je zangervaring en heb je altijd al eens mee willen zingen
in het koor van The Passion? Dan is dit je kans! We zijn op zoek naar mensen die:
	
• tussen de 18 en 40 jaar zijn
• wonen, werken en/of kerken bezoeken in Doetinchem e.o.
• affiniteit/ervaring hebben met meerstemmig zingen
• affiniteit/ervaring hebben met pop/gospel zingen
• beschikbaar zijn voor repetities op zaterdag 26 maart in Amsterdam of Utrecht
en de live show op 14 april in Doetinchem (de hele dag en avond)
• beschikbaar zijn op zondag 13 februari a.s. voor de online auditie
Je kunt je t/m vrijdag 4 februari inschrijven voor de auditie dag en dan
hoor je uiterlijk maandag 7 februari of je hiervoor geselecteerd bent.
Stuur ons per mail je naam/leeftijd/connectie met Doetinchem e.o./stemgroep (alt, sopraan, tenor etc.)
En stuur ons een filmpje: waarin je jezelf voorstelt & een stukje zingt van een van de liedjes
uit The Passion van voorgaande jaren (couplet & refrein is genoeg).
Motiveer waarom je mee zou willen zingen en wat jouw ervaring is op zanggebied.

Je kunt de informatie sturen naar het volgende mailadres: thepassion@mediawater.nl
Bron: www.kro-ncrv.nl/oproep-aan-alle-koor-en-zangtalenten-in-de-achterhoek
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Een jaar op het water

Dat is het thema van Kliederkerk op zondag 30 januari.
We gaan dan op ontdekkingstocht door het verhaal
van Noach. Onderweg kom je creatieve of actieve
opdrachten, puzzels, vragen om over na te denken of om
samen over te praten, tegen.
Zoals jullie op de vorige Andersumme al konden lezen is
Kliederkerk voor jong en oud. Dus neem gerust vrienden,
ouders, opa’s en oma’s, buren enzovoort mee.
Deze eerste Kliederkerk wordt buiten gehouden. Je
kunt starten bij de Zuiderkerk tussen kwart voor tien
en kwart over tien. Daar krijg je een boekje met het verhaal en de opdrachten. Het verhaal van Noach is tijdens
deze ontdekkingstocht onze leidraad. De opdrachten
die bij het verhaal horen, worden op verschillende locaties in het dorp uitgevoerd. Je kunt zelf van de ene naar
de andere opdracht/locatie lopen of fietsen. De hele
route is zo’n 3,5 km. Je kunt ook zelf bepalen hoe lang
je met een opdracht bezig bent en of je alle opdrachten
doet of er misschien een of meerdere overslaat. Als je
het leuk vindt, mag je onderweg foto’s maken voor een
fotoverslag op Andersumme.
Wie het verhaal van Noach kent, begrijpt misschien al
dat het handig is om regenlaarzen aan te doen :-), en
dat we natuurlijk ook bij de dieren op de kinderboerderij langsgaan. Voor de opdrachten is het handig om
een pen, een schaar en touw mee te nemen. De andere
materialen kun je onderweg vinden of krijg je onderweg.
Het belooft een heel mooie ochtend te worden!

De dieren komen in de ark.

Kom jij ook?
De dieren komen uit de ark.

Een jaar op het water.

Alles nog even op een rijtje
Wat	Kliederkerk met het thema:
Een jaar op het water
Wanneer
Zondag 30 januari
Hoe laat	Je kunt starten tussen
9.45 uur en 10.15 uur
Waar	Bij de Zuiderkerk,
route door het dorp
Hoe
Lopend of op de fiets
Meenemen	Een pen, touw en een schaar
En 	Trek kleren aan die vies
mogen worden

Houd rekening met de dan geldende coronaregels.

