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Een van de activiteiten van de commissie is het 
herdenkingsboek dat 22 november 2021 zal 
verschijnen en waarvoor u nu al kunt intekenen 
(zie hiervoor pagina 8 van dit nummer). 
Om u alvast een voorproefje te geven van de 
inhoud van dit boek heeft de redactie van Kerk-
Venster in samenwerking met de Commissie 
Afscheid Oosterkerk het idee opgevat om nu 
alvast een gedeelte uit het boek te publiceren 
over het gedenkraam.
Ds. Gerhard ter Maat heeft bij het gedenkraam 
een interessante uitleg geschreven in de vorm van 
een boekje, voorzien van mooie foto’s. Dit heeft 
hij vervolgens om niet beschikbaar gesteld en 
daarvan maken wij dankbaar gebruik. 
In het katern van dit KerkVenster vindt u zestien 
pagina’s over het gedenkraam, die u kunt uit-
nemen en bewaren.
Omdat dit zeker ook voor een groter publiek inte-
ressant is, verschijnt dit katern tevens in boek-
vorm. In eerst instantie is dit boekje bedoeld voor 
mensen die geen KerkVenster ontvangen, maar 
het is voor iedere liefhebber verkrijgbaar bij het 
Aaltens Onderduikmuseum en kost € 2,00.
In het herdenkingsboek van de Oosterkerk vormt 
het samen met een artikel van Jan ter Haar een 
uitgebreid stuk over het gedenkraam.
Het gedenkraam is een van de vele aspecten 
van de Oosterkerk, waarover nog veel meer inte-
ressante en mooie verhalen te vinden zullen zijn 
in het herdenkingsboek, dat wij van harte bij u 
aanbevelen.

redactie KerkVenster  
Commissie Afscheid Oosterkerk 

 Ontwerp voorpagina: Ben Lammers 
 

Gedenkraam in KerkVenster
Een voorpublicatie uit het herdenkingsboek 

Foto: Arnold Arentsen

De sluiting van de Oosterkerk is aan
staande en de Commissie Afscheid 
Oosterkerk biedt u de mogelijkheid 
om op meerdere manieren afscheid 
te nemen. 

Ds. Gerhard ter Maat met het  
eerste exemplaar van het boekje.

Fraai uitgevoerd boekje,  
te koop bij het Onderduikmuseum.  
Op het voorblad staat een 
ingekleurde ansichtkaart van de 
Oosterkerk uit de jaren 1920.
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Met mijn ouders woonde ik in Rotterdam
Kralingen waar 14 mei 1940 de eerste 
 bommen vielen, vlakbij ons huis. Wij  hadden 
veel waterschade, maar ons huis stond 
er nog. We vertrokken ’s morgens vroeg 
uit Kralingen voor een aantal weken naar 
 familie in Capelle a/d IJssel. 

In die tijd stond ds. Delleman bij ons in Kralingen. 
Hij had in Aalten gestaan! Hij organiseerde kin-
deruitzendingen naar Aalten en kwam bij m’n 
ouders vragen of ik mee mocht. Dat was in 1941.
In augustus ‘41 ben ik, ± 7 jaar oud, vier weken 
in Lintelo geweest. Met de trein en veel kinderen. 
Een belevenis in die tijd!
Ik kwam bij de familie Mateman, voor mij toen 
onbekend. Vanaf het station achterop de fiets 
door naar het roggeland, waar ze aan het maaien 
waren. Voor mij een andere wereld en een 
vreemde taal, maar ik werd liefderijk opgevangen, 
hoewel er wel traantjes vielen.
De familie Mateman bestond uit vader en 
moeder, zoon Johan, toen vier jaar. Dat was voor 
mij een fijne speelkameraad, omdat ik niet alles 
verstond. Verder werd het voor mij ‘oom en tante’ 
en Johan. Het contact is gebleven zolang zij 
leefden en duurt voort met de kinderen die later 
geboren zijn. Gedurende de oorlogsjaren ben ik 
elke zomer in augustus in Aalten geweest. Inmid-
dels waren m’n ouders er ook wel te gast geweest.

In 1944 werd het eten schaars en werd de oorlog 
voelbaar. Wij kregen van oom en tante Mateman, 
zolang de post overkwam, bonnen voor levens-
middelen en pakketjes met o.a. bruine bonen. 
Veel mensen gingen op pad langs boerderijen om 
nog wat voedsel te kopen. 
Zo gingen mijn moeder, mijn zusje (zij was 7 jaar) 
en ik op 8 januari 1945, met de kinderwagen in de 
sneeuw, op weg naar Aalten, waar we 16 januari 
’s middags aankwamen, na acht dagen lopen in 
de sneeuw. Wij hadden van onze wijkpredikant 
een brief met onze gegevens. In die tijd mocht je 
na 8 uur ’s avonds niet meer buiten zijn. Tegen 
de tijd dat het donker werd, zocht m’n moeder in 
de plaats waar we waren, naar het adres van een 
predikant. Hij zorgde voor de adressen waar we 
konden overnachten, wat wonderwel altijd gelukt 
is!
Mijn zusje is in die periode bij de familie Rensink 
geweest, voor mij ook een bekend adres. Johan en 
ik gingen daar ook vaak spelen.

Mijn moeder is na twee weken, met een kinder-
wagen vol levensmiddelen, weer naar Rotterdam 
gegaan. Zij heeft daar toen zes dagen over 
gedaan. Nog steeds was er sneeuw en kou.
Zo kwamen we na een lange tocht op de boer-
derij aan, waar het gezin van oom en tante uit-
gebreid was met inmiddels vier kinderen waarvan 
een tweeling die in november 1944 geboren was. 
Bij oom en tante was het een vol huis geworden. 
Er was ook een onderduiker, in huis een kamer 
gevorderd door een Duitse commandant en in 
de schuur een groep Duitse soldaten. Een klein 
poosje zijn er ook nog joodse mensen geweest, 
maar die waren toen zelf niet voorzichtig genoeg.
Vaak vlogen er vliegtuigen, die boven de boerderij 
de bommen loslieten. Ze mikten op de spoorlijn, 
wat niet zo vaak lukte. 

In die tijd sliepen we met z´n allen in de kelder, de 
tweeling in een spekkist. 
Als er tijdens de maaltijden weer vliegtuigen 
kwamen, zaten we onder de tafel en als we buiten 
waren, in de dichtstbijzijnde greppel. In maart 
1945 was de bevrijding in de Achterhoek. Op de 
laatste dag kwamen de Engelsen over de Varsse-
veldseweg en over de Gendringseweg gingen de 
Duitsers. Drie soldaten van de groep renden de 
boerderij in. We zaten aan tafel. Een ervan zette 
z’n pistool op oom en de ander eiste spek van 
tante en dwong haar om dat te pakken.
Een heel angstig moment, maar oom en tante 
bleven heel erg rustig. 
Toen hoorden we een fluitje en weg holden ze. 
Daarna werd alles anders, maar er was overal veel 
op te ruimen. 
Ook ben ik nog even naar school geweest in een 
grote schuur, want ook het schoolgebouw was 
bezet. En daar moest veel opgeknapt worden.

In het westen van het land was nog oorlog 
en grote hongersnood. En veel mensen zijn 
gestorven. We hadden geen contact en we wisten 
niet of onze ouders nog leefden. Er was geen post 
en geen trein, bijna niemand had telefoon. Het 
duurde tot augustus dat m’n ouders onverwacht 
(liftend) in Aalten kwamen. Het was een emotio-
neel weerzien!
Na een week zijn we toen liftend vanuit Aalten 
met een melktankauto meegereden (ik weet niet 
meer tot waar), daarna een klein stukje met een 
trein. Vervolgens nog een stukje met een leger-
auto en toen waren we vlakbij huis.
We waren dankbaar dat we veilig met elkaar weer 
thuis waren.
Voor mij is het een deel van m’n leven om nooit, 
zolang ik nog mag leven, te vergeten. 

Grote dankbaarheid jegens oom en tante 
Mateman en bovenal God die ons spaarde 
en dat we met elkaar verbonden bleven. 

aangeleverd door de familie Mateman, 
Julianastraat 36, 7121 CD Aalten 

Overdenking

Bijbellezen,  
maar dan anders
‘Denken mo’j an een peerd aoverlaoten, want 
dén hef een groteren kop’. Ik weet dat een 
paard een hoofd heeft (geen kop), maar zo 
werd je vroeger met je beide benen op de grond 
gezet als je te veel van je denkhoofd vroeg. En 
wie doet dat niet? Ook Bijbellezen doen we over 
het algemeen vooral vanuit ons hoofd.
Een andere omgang met de Bijbel is de Lectio 
Divina die al eeuwen door monniken beoe-
fend wordt. Als je leest volgens de ‘goddelijke 
lezing’ dan zet je je hoofd in de wachtstand en 
kijk je zo onbevangen mogelijk naar wat er op 
dit moment ontvangen mag worden. Ik zal dit 
proberen te verduidelijken vanuit mijn meest 
recente ervaring in de Lectio Divina-groep 
van Eibergen. Centraal stond een gedeelte uit 
Johannes 15:

‘Ik ben de ware wijnstok  
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 
snijdt Hij weg,
en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit  
hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles  
wat ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,  
kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen  
als jullie niet in mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem,  
zal hij veel vrucht dragen.

Na een korte stiltemeditatie en het voorlezen 
van de tekst lichtten voor mij de woorden ‘snijdt 
Hij weg’ op. Ik deed mijn ogen dicht en zag 
onze eigen wijnstok voor me die ik ’s zomers 
regelmatig snoei. Ik voelde diep van binnen 
hoe een van de wegen die ik een groot deel 
van mijn leven had bewandeld, vruchteloos was 
gebleven. Het was de eenzijdige focus op de 
behoeften van anderen, die mij had uitgeput. 
Ik keek dieper en zag dat dit leegmakende 
geven niet verbonden was met de wijnstok zelf, 
maar was gebaseerd op de angst ongezien te 
blijven. Het was werkelijk een opluchting me 
voor te stellen dat God die vruchteloze weg 
voor me wegsneed. Ik bad de Eeuwige om me 
te helpen me te openen voor de wijnstok die 
mij van binnenuit wilde voeden met werkelijk 
alles wat ik nodig heb, zodat ik met meer ver-
trouwen en overgave vrucht zal kunnen dragen. 
En dat wens ik u / jullie allen toe!

Netty Hengeveld

Voorbeeld van een voedseltocht. 

Oorlogsjaren 1940 – 1945 in vogelvlucht   
Lintelo – Aalten  geschreven door Lijmie Bouma-Taapke 

geboren in Rotterdam 21 mei 1934
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Wij feliciteren

Dhr. H.J. Arentsen en mevr. A.E. Arentsen-Vree-
man, Misterstraat 25A, zijn op 25 juni 40 jaar 
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele 
gelukkige jaren samen. 
Op 5 juli viert dhr. W. van der Heide, Stadsbroek 
149 zijn 80e verjaardag. Ook van harte geluk en 
een gezellige dag gewenst met al uw dierbaren.

Zieken

Lichamelijke zwakte of ziekte confronteert ons 
met het feit dat we sterfelijk zijn.
Het worstelen met vragen en angsten, die dan 
bovenkomen, maakt deel uit van ons mens-zijn. 
Het is lastig, maar deel van ons bestaan. Zonder 
dat waren we minder mens. Allen die ziek zijn, 
therapieën of medische behandelingen onder-
gaan, wensen we veel sterkte.
We denken ook aan de mantelzorgers, die familie 
of vrienden bijstaan en wensen hen kracht toe om 
het vol te houden. Voor degenen die een naaste 
moeten missen, veel kracht toegewenst en sterkte 
bij het rouwen. 

Goed nieuws: 

Katholiek Kontakt 
 Bredevoort
 
Het roomskatholieke kerkgebouw in 
Bredevoort werd op Palmzondag dit jaar  
aan de eredienst onttrokken. 

Dat was voor heel Bredevoort een droevige dag, 
want de kerk en de gelovigen zijn altijd belangrijk 
deel van de Bredevoortse gemeenschap geweest 
en alle inwoners van het stadje werken op veel 
gebieden samen. 
Zo was er ook altijd een overleg met de Protes-
tantse Gemeente Bredevoort en hadden we een 
aantal vieringen per jaar samen. Ook het jeugd-
werk deden we samen, wat eigenlijk al voort-
kwam uit het feit dat alle kinderen samen op het 
Bastion zaten, de interconfessionele basisschool.
Bij de laatste vergadering van de locatieraad en 
het moderamen van de PG Bredevoort was er één 
aanwezige, die de hoop niet opgaf. Hij wilde toch 
nog proberen de rooms-katholieke gelovigen op 
de een of nadere manier te organiseren. De pro-
testantse gemeente had al eerder gastvrijheid 
aangeboden aan de katholieke gemeenschap. 
Er kunnen ook meerder diensten in een weekend 
plaatsvinden en samen vieren deden we al regel-
matig. We weten allemaal dat de St. Joriskerk al 
langer openstaat voor rouwdiensten voor alle 
mensen. Ook het koor oefent daar al.
De ene hoopvolle persoon nam contact op met 
een andere en het balletje ging rollen. Er waren 
vijftien mensen te vinden, die op de één of andere 
manier verder wilden gaan met elkaar om rooms-
katholieke geloofsbeleving in Bredevoort gaande 
te houden. Op 3 juni kwamen zij, vanwege het 
aantal bij elkaar, in de St. Joriskerk. 
Daar werd besloten tot de groep Katholiek Kon-
takt Bredevoort. De groep wil af en toe gebruik 
maken van de St. Joriskerk. Hoe de activiteiten 
eruit gaan zien, wordt in een later stadium duide-
lijk. De kerkenraad van de PGB is verheugd met 
deze ontwikkeling. Wordt vervolgd! 

Colofon Protestantse  
Gemeente Bredevoort bredevoort

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

BREDEVOORT

ds. Ada Endeveld
Collectes en giften

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

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

Bank diaconie  
NL21 RABO 0310 5574 96

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, Stads- 
broek 12, Bredevoort, 
tel. 0543-45 18 24 
e-mail: ledenregistratie@ 
pkn-bredevoort.nl

Financiële administratie  
Henk Siebelink, Stads- 
broek 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 Kleinhesselink- 
van Rootseler,  
Pater Jan de Vriesstr. 64, 
7126 BM Bredevoort, 
tel. ’t Koppelhuis: 0543 - 
45 15 03 en 06-2750 4112 
e-mail: koppelhuis@ 
pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk  
Henk Luimes,  
Bolwerkweg 1,  
7121 LT Aalten, 
tel. 0543-47 11 54

Jan Navis, 
Hozenstraat 22, 
7126 BK Bredevoort, 
tel. 0543-45 19 43

e-mail: stjoriskerk@ 
pkn-bredevoort.nl

Gift 

via Ada, € 50,00. Hartelijk dank daarvoor!

Eén + Eén = Eén ?
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Het afgelopen jaar is er vanzelf
sprekend weinig vergaderd in de 
Protestantse Gemeente Bredevoort. 
Daarom zijn er door het jaar heen 
ook weinig mededelingen uit de 
verschillende vergaderingen gekomen. 
Hieronder een samenvatting van 
de belangrijkste gebeurtenissen en 
mededelingen van de afgelopen tijd.

 
 
 
 
Het college van kerkrentmeesters 

De detachering van ds. Ada Endeveld naar de 
PG Aalten is gestopt. Ada Endeveld heeft daarna 
laten weten dat zij graag minder wil gaan werken 
en wel 70%. Uiteraard hebben wij ingestemd met 
dit verzoek. Gezien de terugloop van het aantal 
gemeenteleden en met het oog op ons streven, te 
komen tot een meer sluitende begroting hebben 
wij besloten, voor de resterende uren geen ver-
vanging te zoeken.
Het voorlopige resultaat van de Actie Kerkba-
lans is bekend. Er zijn 487 brieven rondgedeeld, 
waarvan we er 308 met een toezegging hebben 
teruggekregen. Het totale bedrag aan toezeg-
gingen voor kerk, paascollecte en solidariteitskas 
samen is € 66.660. Vorig jaar kregen we 376 
toezeggingen terug met een totaalbedrag van 
€ 70.337. Gemiddeld gezien is de toezegging per 
deelnemer bijna € 30,00 hoger dan vorig jaar. 
Daarvoor zijn we heel dankbaar. Heeft u dit jaar 
nog geen toezegging gedaan en u wilt dat alsnog 
doen? U mag altijd uw bijdrage onder vermelding 
van Kerkbalans 2021 storten op de rekening van 
de kerk. 

Verder is gebleken dat de gestreamde diensten 
door meer mensen zijn/worden gevolgd dan er 
voor de pandemie gemiddeld in de kerk zaten. Dit 
voorziet dus kennelijk in een behoefte.

Eredienst

Het was een geweldig mooi toeval dat de kerken-
raad in februari 2020 had besloten uitzend-
apparatuur aan te schaffen. Dus kon firma 
Schaapsound in augustus 2020 aan de slag om 
alles te installeren. De subsidie van KerkVenster 
was zeer welkom, hartelijk dank daarvoor! De 
meeste van ons kennen ondertussen het resul-
taat. We kunnen thuis diensten bekijken van 
goede kwaliteit. Er is een adventsproject geweest 
voor de kinderen, waarbij ze thuis een pakketje 
kregen, waarmee ze een engeltje konden maken.

Diaconale raad

In de diaconie heeft duurzaamheid zijn intrede 
gedaan. De raad gaat zich beraden op het 
gebruik van groene stroom. Verder is er dit jaar 

begonnen met de start van een voedselbos. Dat 
is een stuk grond, waar bomen en struiken staan, 
waarvan je de vruchten kunt eten. Daarvoor 
gebruiken we een stukje grond dat aan de provin-
ciale weg ligt en aan de Winterswijksestraatweg, 
als je van Aalten Bredevoort inkomt, ligt het aan 
de rechterkant. Voorlopig is het ingezaaid met 
een bloemenmengsel. Er zal een pad door de wei 
gemaaid worden. Vanwege de zichtlijn op Brede-
voort zullen er vrij lage bomen geplant worden 
later dit jaar. De IKA-vakanties gaan dit jaar niet 
door. Voor de komende jaren is er nog geen dui-
delijkheid. De diaconie bezint zich de komende 
tijd verder op nieuwe goede doelen. Door het 
nieuwe beleidsplan merkten we dat het daar tijd 
voor is.

Pastorale raad

In de coronatijd was het moeilijk om naar 
mensen om te zien, vanwege de maatregelen. 
Toch zijn er acties georganiseerd om mensen te 
laten weten dat er naar ze wordt omgekeken. In 
januari is er begonnen met maaltijden aan huis 
te bezorgen. Dat hebben we drie keer gedaan, 
januari, februari, maart, net zo vaak als er voor-
heen Samen-Etenmaaltijden waren. Dit viel zowel 
bij de uitdelers (pastorale en diaconale) als de 
ontvangers in de smaak. Aan het begin van de 
veertigdagentijd hebben we kalenders uitgedeeld. 
Vlak voor Pasen wilden we ook wat doen voor de 
bewoners van instellingen, voor wie het niet nodig 
was maaltijden uit te delen. Omdat koekjes niet 
virusvrij zijn besloten we paaseitjes uit te delen. 
Gymnastiekvereniging Prinses Margriet heeft ze 
voor ons ingepakt! Omdat zij niet meer langs de 
deuren konden gaan, konden zij zo nog wat geld 
verdienen voor hun vereniging. Het pastoraat 
kan gelukkig nu weer beginnen met het gewone 
bezoekwerk. Deze zomer hopen we een nieuw 
informatieboekje te maken.

Kerkenraad

Tijdens de kerkenraad van 9 juni zijn de begro-
tingen van kerkrentmeesters en diaconie gepre-
senteerd. De cijfers zullen na controle in het kerk-
blad worden gepubliceerd.

het moderamen, Gerrit, Rita, Romke, Arjan, Ada 

Mededelingen uit de kerkenraad P.G. Bredevoort 

Kerkdiensten toegankelijk, koffiedrinken, zingen
Vanaf 20 juni zijn de kerkdiensten weer open 
voor 60 mensen. Dat is ongeveer zoveel als we, 
gezien de aantallen van voor corona, kunnen 
verwachten. Dus komt allen! Graag wel aan-
melden bij koster Henk Luimes, tel. 0543-
471154, voor het geval we een enorme toeloop 
krijgen. Dat kan gebeuren, want we gaan vanaf 
20 juni ook koffiedrinken na afloop (buiten) met 
een beperkt aantal plaatsen binnen. 
Zingen doen we nog niet, helaas, omdat er 
volgens de richtlijnen alleen beperkt en vooral 
zacht mag worden gezongen. De kerkenraad 
was van mening dat zingen hoort zoals we dat 
gewend zijn en vroeg zich af: hoe zacht is zacht? 
Dat is moeilijk te bepalen en vervelend als je 
je zingen aan moet passen. De zangdienst van 
zondag 18 juli wordt een liederendienst, voor 
zover we nu weten zonder zingen. We hopen 
wel deze zomer een keer een buitendienst met 
zingen te organiseren. Geen hagenpreek maar 
een samen zingen tussen de hagen.

Ada Endeveld

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen

Opbrengst

2021
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Gerard Helmink opent de vergadering van 25 mei 
jl. met de overdenking ‘Vragen en antwoorden’ 
en gaat voor in gebed. Een speciaal welkom is er 
voor de nieuwe leden van de kleine kerkenraad.

Intrededienst

Elizabeth van Deventer heeft de beroepingsbrief 
aanvaard. Wij zijn blij met haar en zij met onze 
gemeente. De intrededienst is op zondagmiddag 
11 juli a.s. in de Oude Helenakerk.

Nieuwe wijkindeling

De voorzitters en wijkscriba’s van de wijken Zuid 
en Noord zullen samen met een aantal andere 
mensen een voorstel maken voor een (in eerste 
instantie) praktische manier van werken in de 
wijken. Denk aan vergaderstructuren, bezoek-
medewerkers, benodigd aantal ouderlingen, welke 
taken etc. In het najaar wordt onderzocht of de 
huidige structuur van grote kerkenraad / kleine 
kerkenraad / moderamen nog steeds passend 
is voor onze gemeente, of dat het tijd is om een 
andere weg in te slaan. Op een later tijdstip volgt 
er dus nog eventueel een organisatorische fase.

In KerkVenster wordt een overzicht gepubliceerd 
met alle medewerkers en secties van de twee 
wijken, inclusief de tehuizen. Vermeld staat welke 
predikant of kerkelijk werker in welke sectie, welke 
straat, welke bezoekmedewerker enzovoort.

Gebouwen

De afscheidsdienst van de Oosterkerk op 27 juni 
is volop in voorbereiding. Gemeenteleden kunnen 
zich eerdaags inschrijven om de afscheidsdienst 
bij te wonen.
In de dagen na de afscheidsdienst worden de 
spullen uit de Oosterkerk gehaald en opgeslagen. 
De overdracht staat (onder voorbehoud) gepland 
op 30 juni in de Oosterkerk.
Met betrekking tot de Oude Helenakerk is er een 
verzoek ingediend bij het Gelders Cultuur en Erf-
goed voor subsidiemogelijkheden. Helaas loopt 
dit trager dan gehoopt.

Jaarcijfers

De jaarrekening 2020 wordt toegelicht door René 
Veerbeek aan de hand van het verkort overzicht. 
De jaarcijfers zien er anders uit dan andere jaren, 
de PKN heeft bepaald dat woningen en gronden 
geactiveerd moeten worden.
Het aantal leden loopt al jaren terug: jaarlijks 
gemiddeld 100 leden door overlijden en 100 
leden door opzeggingen. Dit blijft een zorgelijke 
ontwikkeling. We willen geen passieve gemeente 
zijn maar het geloof beleven en uitstralen. We 
willen een betrokken, actieve kerk zijn. Er zijn al 

heel veel goede ideeën en activiteiten, echter niet 
alles genereert leden. In het nieuwe beleidsplan 
zal vooral worden nagedacht over hoe we kerk 
willen zijn. De beleidscommissie is inmiddels bijna 
compleet.

Overige

De mogelijkheden worden onderzocht om één 
lijn te brengen in onze digitale communicatie. 
Denk aan de huisstijl, Facebook, Instagram enzo-
voort. Henri van Eerden sluit de avond met een 
pinkstergedicht. 
 
Namens de Kleine Kerkenraad PG Aalten,

Annet Somsen

bredevoort

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 
Oosterkerk 
tel. 0543-47 14 69 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
 06-290 011 10 
e-mail: 
oosterkerk@kerkvenster.nl

Zuiderkerk 
tel. 0543-473250

Beheerder: 
Ger-Jan Voerman, 
tel. 06-234 651 94 
e-mail: 
zuiderkerk@kerkvenster.nl

Kosters:  
Dick Wikkerink,  
tel. 06-244 217 43 
e-mail:  
zuiderkerk@kerkvenster.nl 
of: dickwikkerink@ 
hotmail.com

Theo Luiten,  
tel. 06-532 66 215 
e-mail:  
theo.luiten@planet.nl

Oude Helenakerk 
Arjen Timmers 
(contactpersoon), 
tel. 06-139 104 50

Gebouw Elim 
tel. 0543-47 28 96 
Erik Bekkers, 
tel. 0543-47 60 12 
06-290 011 10 
e-mail: elim@kerkvenster.nl

Protestantse 
Bezoek Dienst 
Bank: 
NL72.RABO.0300.2165.72

Jeugdwerk 
e-mail: jeugdwerkaalten@ 
kerkvenster.nl

Collectemunten 
Elke eerste vrijdag van 
de maand van 17.00 tot 
18.30 uur in zaal 2 van de 
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 
te Aalten (hoofdingang).  
Of via bestelformulier 
via het kerkelijk bureau 

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

Kerkradio 
Jan ter Maat, 
Dijkstraat 38,  
7121 EV Aalten,  
tel. 0543-47 54 50

Multimedia-team 
multimedia@pgaalten.nl

Alle diensten vanuit de 
kerkgebouwen worden live 
uitge zonden via KerkBeeld. 
Gemiste diensten kunt u 
ook bekijken, meer info zie  
www.kerkvenster.nl

Colofon Protestantse  
Gemeente Aalten

Overzicht giften Aalten

groenekerk@ 
kerkvenster.nl

Betrokken
Verslag van de  
kleine kerkenraad

Op het kerkelijk bureau of in de brievenbus 
ontvangen:

Voor collecte en voedselbank   .   .   .   .  €   40,00 
Voedselbank   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €   20,00 
Gift voor n.b.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €   40,00 
Diaconie    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €   70,00 
Gift voor PDB via dhr. Prinsen  .    .    .    .  €   20,00 
Gift voor PDB via dhr. A. Scholten    .   .  €   20,00

Via webshop ontvangen voor KerkBeeld 

2-9 juni  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  € 135,00 
Givt:    2 mei Jong Protestant    .   .   .   .  €   56,00 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €     7,00
9 mei  Noodhulp  .   .   .   .   .   .   .   .   .  €   52,00 

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €     7,00

Via de bankrekening van de diaconie  
zijn diverse giften ontvangen:

Collectes juni  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  €   25,00

Giften PBD

via Anneke Wattel   .   .   .   .   .   .   .   .  € 100,00 
via Annie Houwers  .    .    .    .    .    .    .    .  €   20,00 
via Ineke Winkelhorst  .    .    .    .    .    .    .  €   10,00
via Stien Helmink   .   .   .   .   .   .   .   .  €   20,00

Iedereen hartelijk bedankt  
voor haar/zijn bijdrage!
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Stichting HoPe is in 2020 in zes 
inheemse gemeenschappen van de 
Peruaanse Andes een programma 
gestart voor voedselzekerheid. De zes 
gemeenschappen liggen rond de 4000 
meter hoogte in de bergen. Het klimaat 
is hard en geeft weinig mogelijkheden 
voor het verbouwen van voedsel. Van 
oudsher worden alleen aardappelen en 
aanverwante gewassen verbouwd. 

•  De scholen in Peru zijn sinds het begin van de 
pandemie (maart 2020) gesloten, en het ziet 
ernaar uit dat zij ook het hele schooljaar 2021 
(maart tot en met december) gesloten blijven. 
De overheid verzorgt onderwijs via televisie, 
internet en telefoon. De bergdorpen zijn echter 
slecht of helemaal niet bereikbaar via deze tele-
communicatiemiddelen. Aan de kinderen in de 
bergdorpen worden A-4tjes uitgedeeld met 
opdrachten die zij thuis moeten maken. Deze 
worden weer opgehaald en nagekeken door 
de docenten. Om het maken van het huiswerk 
te ondersteunen heeft HoPe de leerlingen van 
de scholen binnen ons werkgebied een tas met 
schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)
potloden etc. cadeau gedaan.    
HoPe ondersteunt het printen en verspreiden 
van de schoolopgaven. Zo doneert HoPe printer-
inkt en printpapier aan de scholen. 

Voortgang programma: 

De volgende stappen in het programma zijn:
•  Het bouwen van meer groentekassen. Alle fami-

lies die deelnemen aan het programma komen 
in aanmerking voor ondersteuning in de bouw 
van een groentekas. Voorwaarde is dat zij hun 
groentetuin op een goede manier verzorgen. 

•  Uitbreiding van het programma naar andere 
gemeenschappen. Verschillende gemeenschap- 
pen hebben een verzoek bij HoPe ingediend om 
mee te mogen doen aan het programma. 

•  Verbetering en/of bouw van meer woningen 
met betere wooncondities.

Seksuele educatie en psychologische 
 ondersteuning deelnemers

De pandemie heeft bij veel bewoners van de 
bergdorpen ernstige sociale en psychologische 
problemen teweeggebracht. Mensen komen in 
financiële problemen en het langdurig samen 
opgesloten zitten brengt veel spanningen met 
zich mee. In de afgelopen maanden hebben 
zich veel gevallen van huiselijk geweld en zelfs 
van ongewenste zwangerschappen voorgedaan. 

Voortgang programma voor voedsel- 
zekerheid, april 2021 - deel 2 

De distributie van schoolmaterialen werd 
ondersteund door Telefónica Peru. 

Tineke Griffioen en Walter Meekes, samen met de burgemeester van Ollantaytambo  
en de arts-directeur van het ziekenhuis (publicatie gemeente Ollantaytambo) 

Caviafokkerij en groenteteelt op de middelbare school Vervolg op pagina 8
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Biertje met de dominee 
Donderdag 24 juni  20.00 uur

Niet geschoten, altijd mis

Het laatste ‘biertje’ van dit seizoen. Aan het 
begin van het voetbalseizoen! Op het moment 
van schrijven is het ideaal weer voor een biertje, 
en voetbal zet altijd aan tot gesprek. Meestal een 
onzinnig gesprek, maar het brengt ook mensen 
bij elkaar.
Daarom is het thema dit keer een voetbalmeta-
foor. Wie nooit schiet, haalt nooit een doelpunt. 
Maar wie wat wedstrijden bekijkt zal ook zien 
dat heel wat schoten hun doel missen. Wanneer 
stop je met schieten? Of moet je dat nooit doen? 
Daarnaast: als je schiet raak je de bal ook nog 
eens kwijt en kan de tegenstander ermee heen 
gaan. Dat risico moet je nemen. Maar hoeveel 
risico durf je aan?

Voetbal, bier en de dominee erbij. Nu nog mooi 
weer. Met wat mazzel kunnen we zelfs bij Schiller 
aanschuiven, maar de locatie is op het moment 
van schrijven nog onbekend. 

Geef je op bij folkert.j.de.jong@gmail.com
En houd Facebook in de gaten.

1
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Zelfs erg jonge meisjes zijn ongewild moeder 
geworden. De jongste kindermoeder is slechts 13 
jaar oud. 
HoPe heeft twee psychologen in dienst die de 
bewoners van de bergdorpen ondersteunen. 
Er is veel vraag vanuit de bevolking naar deze 
ondersteuning. 

 
In de eerste maanden van de pandemie leek 
het erop dat het coronavirus de hooggelegen 
gemeenschappen over zou slaan. Sinds begin 
2021 duikt het virus echter ook op in de berg-
dorpen. Groepsbijeenkomsten zijn dan ook niet 
toegestaan, waardoor HoPe zich voorlopig dan 
ook beperkt tot individuele ondersteuning. 
Via radiospots geeft HoPe voorlichting over the-
ma’s met betrekking tot seksuele educatie en 
actuele zaken. De spots worden goed beluisterd 
en erg gewaardeerd.

Donatie zuurstofgeneratoren  
gemeente Ollantaytambo 

Drie van de zes gemeenschappen waarbinnen 
HoPe het programma voor voedselzekerheid uit-
voert vallen onder de gemeente Ollantaytambo.
HoPe heeft al ruim 25 jaar een intensieve samen-
werking met deze gemeente. Zo heeft HoPe bij-
voorbeeld met ondersteuning van de gemeente 
in zeven gemeenschappen scholen voor basis- en 
middelbaar onderwijs gebouwd en de bouw van 
een ziekenhuis in Ollantaytambo ondersteund. 
Verschillende voormalig leerlingen van de middel-
bare school van HoPe in Patacancha hebben, na 
het voltooien van een beroepsopleiding, een aan-
stelling gekregen binnen de gemeente. 

 
Ollantaytambo en haar gemeenschappen wor-
den momenteel hard geraakt door de corona-
pandemie. Er zijn erg veel besmettingen en het 
aantal sterfgevallen ten gevolge van corona is 
buiten gewoon hoog. Net als in andere delen van 
het land kampt het ziekenhuis in Ollantaytambo 
met een tekort aan medicinale zuurstof. 
De gemeente heeft een noodhospitaaltje opgezet 
voor corona patiënten die extra zuurstof en medi-
sche begeleiding nodig hebben. De gemeente 
heeft HoPe gevraagd te ondersteunen met medi-
cinale zuurstof. HoPe heeft op 13 april twee zuur-
stofgeneratoren gedoneerd aan het ziekenhuis. 
Beide generatoren worden in eerste instantie 
ingezet in het noodhospitaal voor coronapatiën-
ten. Wanneer de pandemie in ernst afneemt en 
het noodhospitaal opgeheven wordt, worden de 
generatoren ingezet in het ziekenhuis zelf. 
Interessant detail is dat de arts-directeur van het 
ziekenhuis meer dan 25 jaar geleden deelnam 
aan de kinderactiviteiten die HoPe destijds in de 
achterstandswijken van Cusco uitvoerde. 

NB: 

Stichting HoPe publiceert regelmatig foto’s en 
korte informatieve video’s op haar facebook-
pagina: https://www.facebook.com/stichtinghope 

Individuele ondersteuning

Hier volgen de laatste berichten van  
de Commissie Afscheid Oosterkerk.

In KerkVenster nummer 15 hebt u een intekenfor-
mulier kunnen vinden van het herdenkingsboek 
(Beelddocument) en 2 cd’s (Klankdocumenten). U 
kunt nog steeds intekenen op deze documenten.
Zowel het boek als de cd’s zullen worden uitge-
geven in de week van 22 november, zodat ze 
gebruikt kunnen worden als een uniek Sinter-
klaas- of Kerstgeschenk. Iedere besteller ontvangt 
t.z.t. persoonlijk een berichtje.
Anekdotes en bijdragen voor het boek kunnen nog 
tot 5 juli gemaild worden naar henk.tepaske@
pgaalten.nl, of geschreven ingeleverd worden op 
het kerkelijk bureau. Bent u geen schrijver maar 
meer een verteller, neem dan contact op met 
Herman Onnink, tel. 06-43791963

Verder herinneren we u nogmaals aan  
de inloopmiddagen en avonden:

zaterdag  19 juni  13.00 – 16.00 uur
maandag  21 juni  18.30 – 20.30 uur
woensdag  23 juni  13.00 – 16.00 uur
donderdag  24 juni  18.30 – 20.30 uur
zaterdag  26 juni  13.00 – 16.00 uur

Tijdens deze inloopmomenten dient u rekening te 
houden met de geldende coronamaatregelen. Bij 

verkoudheidsklachten blijft u thuis. In het gebouw 
is het dragen van een mondkapje verplicht en 
vragen we u uw handen te ontsmetten.
In de consistorie worden een aantal zaken die 
met de Oosterkerk te maken hebben tentoonge-
steld. U kunt denken aan de antependia en een 
aantal tekeningen. Ook het oude doopvont kunt 
u bekijken. Daarnaast liggen er ook nog enkele 
oude notulenboeken uit de tijd van de bouw van 
de Oosterkerk.
In het Kinderopvangkamertje (in voeger tijden 
‘de Wachtkamer’ genoemd) bovenaan de con-
sistorietrap rechts liggen wat kleine dingen zoals 
rode liedboeken, ‘Geroepen om te zingen’, kinder-
nevendienstmaterialen e.d. om mee te nemen 
(1 stuk p.p.) Ook staan er wat grotere attributen, 
deze zijn genummerd en d.m.v. een inteken-
lijst kunt u uw belangstelling voor het verkrijgen 
hiervan aangeven (uitgifte hiervan gebeurt onder 
beheer van de kerkrentmeesters).
Inmiddels is er meer zekerheid over het aantal 
bezoekers van de afscheidsdienst. Hierover heeft 
Gerard Helmink in het vorige KerkVenster een 
artikel geschreven. Toegang is enkel mogelijk als 
u in het bezit bent van een toegangskaart. Deze 
kunt u alleen telefonisch bestellen bij het kerke-
lijk bureau tel. 0543-473250. Het orgel begint 
te spelen om 09.00 uur. Kom dus op tijd ook om 
het verdelen van het beschikbaar aantal plaatsen 
goed te regelen. In de afkondigingen van 20 juni 
worden de laatste ontwikkelingen meegedeeld.
De goede vooruitzichten voor wat betreft de 
corona maatregelen geven ons voldoende aanlei-
ding om na de dienst nog een bescheiden, inge-
togen ‘gezellig samenzijn’ te organiseren: er zal 
koffie/thee geschonken worden, met de moge-
lijkheid nog even na te praten. Dit zal in principe 
buiten gebeuren. Houdt u ook hier anderhalve 
meter afstand!   
We hopen u op 27 juni te ontmoeten in een 
‘volle’ kerk!

Commissie Afscheid Oosterkerk 

Vervolg van pagina 7 

Activiteiten rondom de sluiting van de  Oosterkerk
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Inleiding
In de jaren vijftig zat ik als kleine jongen 
op zondag regelmatig te midden van het 
ouderlijk gezin in een van de zijblokken in 
de Ooster kerk. Vanaf die plek had ik een 
prachtig zicht op het grote raam op de 
galerij. Wat op mij vooral indruk maakte, 
waren de soldaten die zijn afgebeeld in het 
raam. Eigenlijk huiverde ik er wat van, vooral 
ook omdat ik van mijn ouders begrepen had, 
dat er oorlog was geweest voordat ik geboren 
werd. Het huis in de Boomkampstraat, waar 
we eerst gewoond hadden, stond langs de 
spoorlijn en werd kort voor de bevrijding 
gebombardeerd. Mijn moeder kon nog maar 
net ontkomen met mijn oudste broer op de 
arm, die toen een paar weken oud was. Een
maal veilig bij familie aangekomen bleek, dat 
de ogen van de baby vol zand zaten vanwege 
de ontploffende bommen op de vluchtroute 
van mijn moeder. Dat verhaal kende ik als 
kleine jongen.
Als jongen van zeventien jaar ben ik uit 
Aalten vertrokken om, na allerlei omzwer
vingen in Nederland, na zevenenveertig jaar 
weer terug te keren naar Aalten. Als vol
wassene ging ik heel anders naar dat raam 
kijken, vooral toen het besluit viel dat de 
kerk verkocht zou worden. Dat raam intri
geerde me zo, dat ik van koster Erik Bekkers 
de sleutel van het kerkgebouw kreeg en een 
hele morgen gewapend met fototoestel door 
kon brengen op de galerij om het raam te 
bekijken. 

 
 
 
Wat me vooral bezighield was de vraag: 
Wat wil kunstenaar Marius Richters met 
dit gedenkraam vertellen? Alleen maar wat 
 ‘plaatjes van de oorlog’ of is er meer wat hij 
wil doorgeven aan mensen die vol interesse 
zijn kunstwerk bekijken? 
Om een antwoord te vinden op deze vragen 
heb ik ook dankbaar gebruik kunnen maken 
van wat ik tegenkwam in de erfenis van mijn 
vader. 
Toen in 1946 het raam geplaatst werd, ver
scheen als toelichting bij het raam een boekje 
met als titel ‘Het Aaltensche Gedenkraam’.1 
Hierin kwam ik kostbare informatie tegen 
van wat Marius Richters bewoog, toen hij dit 
raam ontwierp. 

1. Het Aaltensche gedenkraam, Ao DI 1946

Colofon
 
Voorplaat:  De Oosterkerk, ingekleurde 

prentbriefkaart  
Archief Leo van der Linde

 
Achterplaat:  Artists impression van de 

vernieuwde Oosterkerk  
Architectenbureau  
Vincenth Schreurs met 
medewerking van Bouw
bedrijf Klomps te Dinxperlo.

Tekst en foto’s:  Gerhard ter Maat 
Layout:  Arjan Ligtenbarg 
Eindcorrectie: Redactie KerkVenster 
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Vincenth Schreurs
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I.  Wat voorafging  
aan het Aaltense 
gedenk raam

Een van de predikanten van de Gerefor
meerde Kerk in Aalten in de jaren vooraf
gaand aan de Tweede Wereldoorlog was 
ds. Th.  Delleman 2. De Gereformeerde Kerk 
had in die tijd de beschikking over twee 
kerkgebouwen, de Westerkerk en de Ooster
kerk. In 1938 vertrok ds. Delleman naar Kra
lingen (Rotterdam). Hij maakte daar in de 
meidagen van 1940 het bombardement op 
 Rotterdam van nabij mee. Hij merkte dat het 
oorlogs geweld diepe sporen achterliet bij de 
mensen, bij de kinderen. Bij het zien van de 
onrust en de angst dacht hij aan de gastvrij
heid van de Achterhoekers  zo verwoordde 
hij dit na de oorlog. Er werd een comité 
opgericht en in juli 1940 vertrokken kinderen 
uit Rotterdam naar de Achterhoek. Een van 
de toenmalige kranten in de Achterhoek, 
de Graafschapper, schatte dat er ongeveer 
achthonderd kinderen te gast zijn geweest in 
Aalten en omgeving. De kinderen vertrokken 
niet met lege handen terug naar de stad. De 
een had een zak vol eieren bij zich, een ander 
een konijn en weer een ander een koffer vol 
met spek en roggebrood. 
Later is dit werk overgenomen door de diaco
nieën van de kerken. De laatste reis van kin
deren uit Rotterdam vond plaats in februari 
1945. 
Wat met kinderen is begonnen, breidde zich 
gaandeweg uit: zieken die moesten herstel 
len, jonge mannen die onderdoken, soldaten 
die zich niet wilden melden voor de interne
ring, Joden die onderdak nodig hadden.
Daarnaast werden wekelijks manden vol spek 
en levensmiddelen ingezameld. Via het Rode 
Kruis kwam dat alles terecht bij gevangenen. 
Toen het voedsel schaars werd, werden er 
levensmiddelen verzonden naar Rotterdam, 
Amsterdam en andere steden, ongeveer 
10.000 pond per week. 

2. 19301938

Na de oorlog ontstond in de Gereformeer 
de Kerk van Kralingen een comité om de 
Gereformeerde Kerk van Aalten een teken 
van dankbaarheid aan te bieden. 
Er werd gedacht aan een gedenkraam 
in de Westerkerk. Maar er ontstond een 
omvangrijker plan: een groot gedenk raam 
in de Ooster kerk. Het Kralingse comité 
werd uitgebreid tot een Rotterdams en 
later tot een landelijk comité. 
De opzet werd om heel Aalten te 
bedanken. Het initiatief, begonnen in de 
Gereformeerde Kerk te Kralingen, werd 
breder van opzet; daardoor kwam er ook 
steun van Hervormde, Christelijk Gerefor
meerde, RoomsKatholieke en Joodse zijde.
Onderaan op de smalle ramen links en 
rechts van het grote gedenk raam zijn 

‘wapenen’ aangebracht die herinneren aan 
hen die het raam geschonken hebben ‘uit 
dankbaarheid voor hulp in oorlogstijd’, zoals 
midden in het gedenkraam te lezen valt. 
Het linker  zijraam is geschonken door de 
Gereformeerde Kerk van  Scheveningen als 
dank voor de ontvangst van evacués en voor 
de gastvrijheid door Aalten. Daarom staat 
het wapen van Scheveningen midden in het 
raam. Helemaal onderaan in beide smalle 
ramen staan de woorden van Muus Jacobse 
(pseudoniem van Klaas Hanzen Heeroma):

 Maar als ik leven mag tot de bevrijding 
en juichen op het overwinningsfeest, 
God, doe mij dan dit weten: wat voorbijging 
aan nood en leed is niet vergeefs geweest.

Ds. Th. Delleman

II.  Uit dankbaarheid 
voor hulp  
in oorlogstijd

III
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Inleiding
In de jaren vijftig zat ik als kleine jongen 
op zondag regelmatig te midden van het 
ouderlijk gezin in een van de zijblokken in 
de Ooster kerk. Vanaf die plek had ik een 
prachtig zicht op het grote raam op de 
galerij. Wat op mij vooral indruk maakte, 
waren de soldaten die zijn afgebeeld in het 
raam. Eigenlijk huiverde ik er wat van, vooral 
ook omdat ik van mijn ouders begrepen had, 
dat er oorlog was geweest voordat ik geboren 
werd. Het huis in de Boomkampstraat, waar 
we eerst gewoond hadden, stond langs de 
spoorlijn en werd kort voor de bevrijding 
gebombardeerd. Mijn moeder kon nog maar 
net ontkomen met mijn oudste broer op de 
arm, die toen een paar weken oud was. Een
maal veilig bij familie aangekomen bleek, dat 
de ogen van de baby vol zand zaten vanwege 
de ontploffende bommen op de vluchtroute 
van mijn moeder. Dat verhaal kende ik als 
kleine jongen.
Als jongen van zeventien jaar ben ik uit 
Aalten vertrokken om, na allerlei omzwer
vingen in Nederland, na zevenenveertig jaar 
weer terug te keren naar Aalten. Als vol
wassene ging ik heel anders naar dat raam 
kijken, vooral toen het besluit viel dat de 
kerk verkocht zou worden. Dat raam intri
geerde me zo, dat ik van koster Erik Bekkers 
de sleutel van het kerkgebouw kreeg en een 
hele morgen gewapend met fototoestel door 
kon brengen op de galerij om het raam te 
bekijken. 

 
 
 
Wat me vooral bezighield was de vraag: 
Wat wil kunstenaar Marius Richters met 
dit gedenkraam vertellen? Alleen maar wat 
 ‘plaatjes van de oorlog’ of is er meer wat hij 
wil doorgeven aan mensen die vol interesse 
zijn kunstwerk bekijken? 
Om een antwoord te vinden op deze vragen 
heb ik ook dankbaar gebruik kunnen maken 
van wat ik tegenkwam in de erfenis van mijn 
vader. 
Toen in 1946 het raam geplaatst werd, ver
scheen als toelichting bij het raam een boekje 
met als titel ‘Het Aaltensche Gedenkraam’.1 
Hierin kwam ik kostbare informatie tegen 
van wat Marius Richters bewoog, toen hij dit 
raam ontwierp. 

1. Het Aaltensche gedenkraam, Ao DI 1946
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I.  Wat voorafging  
aan het Aaltense 
gedenk raam

Een van de predikanten van de Gerefor
meerde Kerk in Aalten in de jaren vooraf
gaand aan de Tweede Wereldoorlog was 
ds. Th.  Delleman 2. De Gereformeerde Kerk 
had in die tijd de beschikking over twee 
kerkgebouwen, de Westerkerk en de Ooster
kerk. In 1938 vertrok ds. Delleman naar Kra
lingen (Rotterdam). Hij maakte daar in de 
meidagen van 1940 het bombardement op 
 Rotterdam van nabij mee. Hij merkte dat het 
oorlogs geweld diepe sporen achterliet bij de 
mensen, bij de kinderen. Bij het zien van de 
onrust en de angst dacht hij aan de gastvrij
heid van de Achterhoekers  zo verwoordde 
hij dit na de oorlog. Er werd een comité 
opgericht en in juli 1940 vertrokken kinderen 
uit Rotterdam naar de Achterhoek. Een van 
de toenmalige kranten in de Achterhoek, 
de Graafschapper, schatte dat er ongeveer 
achthonderd kinderen te gast zijn geweest in 
Aalten en omgeving. De kinderen vertrokken 
niet met lege handen terug naar de stad. De 
een had een zak vol eieren bij zich, een ander 
een konijn en weer een ander een koffer vol 
met spek en roggebrood. 
Later is dit werk overgenomen door de diaco
nieën van de kerken. De laatste reis van kin
deren uit Rotterdam vond plaats in februari 
1945. 
Wat met kinderen is begonnen, breidde zich 
gaandeweg uit: zieken die moesten herstel 
len, jonge mannen die onderdoken, soldaten 
die zich niet wilden melden voor de interne
ring, Joden die onderdak nodig hadden.
Daarnaast werden wekelijks manden vol spek 
en levensmiddelen ingezameld. Via het Rode 
Kruis kwam dat alles terecht bij gevangenen. 
Toen het voedsel schaars werd, werden er 
levensmiddelen verzonden naar Rotterdam, 
Amsterdam en andere steden, ongeveer 
10.000 pond per week. 

2. 19301938

Na de oorlog ontstond in de Gereformeer 
de Kerk van Kralingen een comité om de 
Gereformeerde Kerk van Aalten een teken 
van dankbaarheid aan te bieden. 
Er werd gedacht aan een gedenkraam 
in de Westerkerk. Maar er ontstond een 
omvangrijker plan: een groot gedenk raam 
in de Ooster kerk. Het Kralingse comité 
werd uitgebreid tot een Rotterdams en 
later tot een landelijk comité. 
De opzet werd om heel Aalten te 
bedanken. Het initiatief, begonnen in de 
Gereformeerde Kerk te Kralingen, werd 
breder van opzet; daardoor kwam er ook 
steun van Hervormde, Christelijk Gerefor
meerde, RoomsKatholieke en Joodse zijde.
Onderaan op de smalle ramen links en 
rechts van het grote gedenk raam zijn 

‘wapenen’ aangebracht die herinneren aan 
hen die het raam geschonken hebben ‘uit 
dankbaarheid voor hulp in oorlogstijd’, zoals 
midden in het gedenkraam te lezen valt. 
Het linker  zijraam is geschonken door de 
Gereformeerde Kerk van  Scheveningen als 
dank voor de ontvangst van evacués en voor 
de gastvrijheid door Aalten. Daarom staat 
het wapen van Scheveningen midden in het 
raam. Helemaal onderaan in beide smalle 
ramen staan de woorden van Muus Jacobse 
(pseudoniem van Klaas Hanzen Heeroma):

 Maar als ik leven mag tot de bevrijding 
en juichen op het overwinningsfeest, 
God, doe mij dan dit weten: wat voorbijging 
aan nood en leed is niet vergeefs geweest.

Ds. Th. Delleman

II.  Uit dankbaarheid 
voor hulp  
in oorlogstijd

III
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Illustratief voor deze 
brede opzet is dat bij 
de onthulling van het 
gedenkraam op 13 juli 
1946 door ds. Delleman 
een begeleidend boekje 
werd uitgegeven met als 
titel: ‘Het Aaltensche 
Gedenkraam’. 
Het gedenkraam is niet 
van de Oosterkerk en 
ook niet bedoeld voor 
de toenmalige Gerefor
meerde Kerk in Aalten, 
maar van en voor heel 
Aalten.
Naast het grote gedenk
raam zijn er nog twee 
zijramen op de galerij.  
In het linker raam 
is het zegel van de 
Gereformeerde Kerk 
van  Kralingen afgebeeld.
 
 

Marius Richters 

Min of meer verscholen achter een kerkbank staat de tekst van het 
zegel  afgedrukt: Christus zegt: ‘Ik ben de  blinkende Morgenster.’ 
Openb. 22 vers 16 

Ook daar valt, verstopt achter een  kerkbank, de tekst van het zegel 
te lezen: ‘Laat Uw lendenen omgord zijn en de kaarsen brandende.’ 
Luc.12 vers 35

IV 5

III.  Glasschilderkunst 
en glasbranden

Het Aaltense gedenkraam is ontworpen 
door de kunstenaar Marius Richters uit 
Rotter-dam. De glasbrander Harrie van 
Lamoen uit  Dordrecht heeft het raam 
vervaardigd; Marius Richters heeft zo’n 
vijfentwintig jaar met deze glasbrander 
samengewerkt. 
Vermeldenswaard is dat Van Lamoen 
nog een prachtige collectie glas had 
van vóór de oorlog. Hij had voor die 
tijd moderne installaties voor het glas-

Ds. A. Schouten.

Het boek van ds. A. Schouten, 
voor de tekst zie pagina 6.

Ds. A. Schouten.

branden, maar door te weinig gas konden deze 
niet worden gebruikt. Daarom werden alle glas-
stukjes gebrand in een zeer primitieve kleine 
houtskooloven. 
Marius Richters was hier zeer enthousiast over, 
want daardoor werd het raam op dezelfde manier 
gebrand als de ramen van de middeleeuwse kathe-
dralen. De effecten van het branden met de houts-
kooloven zijn, omdat het vuur minder regelmatig 
brandt, mooier dan wanneer er gebruikgemaakt 
wordt van een gasoven. 

In ‘Het Aaltensche gedenkraam’ wordt bena-
drukt dat Marius Richters een christenkunste-
naar is. In zijn werk laat hij zien wat mensen 
vanuit hun geloof bewogen heeft in hun 
optreden. De Bijbel teksten die verwerkt zijn in 
het raam vormen niet een christelijk  vernisje, 
maar vertellen over wat de kunstenaar 
Marius Richters dreef bij het maken van het 
gedenkraam, en ook over de diepste moti-
vatie waarom mensen in de oorlog hebben 
gedaan wat ze deden. 

V
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Illustratief voor deze 
brede opzet is dat bij 
de onthulling van het 
gedenkraam op 13 juli 
1946 door ds. Delleman 
een begeleidend boekje 
werd uitgegeven met als 
titel: ‘Het Aaltensche 
Gedenkraam’. 
Het gedenkraam is niet 
van de Oosterkerk en 
ook niet bedoeld voor 
de toenmalige Gerefor
meerde Kerk in Aalten, 
maar van en voor heel 
Aalten.
Naast het grote gedenk
raam zijn er nog twee 
zijramen op de galerij.  
In het linker raam 
is het zegel van de 
Gereformeerde Kerk 
van  Kralingen afgebeeld.
 
 

Marius Richters 

Min of meer verscholen achter een kerkbank staat de tekst van het 
zegel  afgedrukt: Christus zegt: ‘Ik ben de  blinkende Morgenster.’ 
Openb. 22 vers 16 

Ook daar valt, verstopt achter een  kerkbank, de tekst van het zegel 
te lezen: ‘Laat Uw lendenen omgord zijn en de kaarsen brandende.’ 
Luc.12 vers 35

IV 5

III.  Glasschilderkunst 
en glasbranden

Het Aaltense gedenkraam is ontworpen 
door de kunstenaar Marius Richters uit 
Rotter-dam. De glasbrander Harrie van 
Lamoen uit  Dordrecht heeft het raam 
vervaardigd; Marius Richters heeft zo’n 
vijfentwintig jaar met deze glasbrander 
samengewerkt. 
Vermeldenswaard is dat Van Lamoen 
nog een prachtige collectie glas had 
van vóór de oorlog. Hij had voor die 
tijd moderne installaties voor het glas-

Ds. A. Schouten.

Het boek van ds. A. Schouten, 
voor de tekst zie pagina 6.

Ds. A. Schouten.

branden, maar door te weinig gas konden deze 
niet worden gebruikt. Daarom werden alle glas-
stukjes gebrand in een zeer primitieve kleine 
houtskooloven. 
Marius Richters was hier zeer enthousiast over, 
want daardoor werd het raam op dezelfde manier 
gebrand als de ramen van de middeleeuwse kathe-
dralen. De effecten van het branden met de houts-
kooloven zijn, omdat het vuur minder regelmatig 
brandt, mooier dan wanneer er gebruikgemaakt 
wordt van een gasoven. 

In ‘Het Aaltensche gedenkraam’ wordt bena-
drukt dat Marius Richters een christenkunste-
naar is. In zijn werk laat hij zien wat mensen 
vanuit hun geloof bewogen heeft in hun 
optreden. De Bijbel teksten die verwerkt zijn in 
het raam vormen niet een christelijk  vernisje, 
maar vertellen over wat de kunstenaar 
Marius Richters dreef bij het maken van het 
gedenkraam, en ook over de diepste moti-
vatie waarom mensen in de oorlog hebben 
gedaan wat ze deden. 
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In een nummer van KerkVenster 3 wordt ver-
teld over een zeer  bijzondere gift aan het 
Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. 
Op 25  september 2020 overhandigde Jan 
Slomp de persoonlijke Bijbel van zijn vader 
Frits aan Gerda Brethouwer, directeur van 
het museum. Voor ds. Frederik Slomp (in het 
verzet bekend als Frits de Zwerver) betekende 
de Bijbel een bron van inspiratie in zijn verzet 
tegen de Duitse bezetter. ‘Mijn vader zocht 
in deze Bijbel naar  teksten die hij gebruiken 
kon om de mensen te motiveren tot verzet,’ 
vertelde Jan Slomp. Gerda Brethouwer rea-
geerde met de opmerking dat deze Bijbel het 
‘wapen’ van Frits de Zwerver was om mensen 
moed in te spreken zich te verzetten en vluch-
telingen en vervolgden te helpen. 
Het Aaltense gedenkraam vertelt over de- 
zelfde bron van verzet tegen de Duitse over-
heersing als waarop Jan Slomp doelde bij de 
over handiging van de Bijbel van zijn vader. 

Op de smalle ramen links en rechts van het 
grote gedenkraam zijn de symbolen van de 
vier evangelisten aangebracht. 
Deze symbolen komen we tegen in het 
laatste Bijbelboek 4. Dit Bijbelboek is ont-
staan aan het eind van de eerste eeuw, toen 
de  christenen hevig te lijden hadden van ver-
volgingen in het Romeinse Rijk. De apostel 
Johannes, verbannen naar Patmos, ziet in 
een visioen bij de troon van God deze vier 
wezens. De visioenen die Johannes kreeg, zijn 
opgeschreven om mensen die hun leven niet 
zeker waren troost en moed te geven. 
Dit Bijbelboek grijpt met deze symbolen terug 
op het Bijbelboek  Ezechiël 5. De profeet ziet in 
een visioen bij de troon van God vier dieren 
met elk een gezicht dat van voren leek op dat 
van een mens, van rechts op de muil van een 
leeuw, van links op de kop van een stier en 
van achteren op de bek van een adelaar. Dit 
Bijbelboek verplaatst ons naar de tijd van de 
Babylonische ballingschap, waarin de bevol-
king van Juda en Jeruzalem bedreigd wordt in 
haar bestaan. Ook hier klinkt de hoop en ver-
wachting door op betere tijden. Een rabbijns 
gezegde verklaart: de machtigste onder de 
vogels is de adelaar, de machtigste onder de 
tamme dieren is de stier, de machtigste van 
de wilde dieren is de leeuw en de machtigste 
van alles en allen is de mens. 
Deze vier dieren vertegenwoordigen heel de 
schepping voor de troon van God, en drukken 
tevens de betrokkenheid van God bij de 
wereld uit. Het getal vier is in het apocalyp-
tische denken het getal van de aarde met z’n 
vier windstreken.

3.  KerkVenster, Nieuwsblad voor de Protestantse 
Gemeenten te Aalten en Bredevoort,  
vrijdag 9 oktober 2020

4. Openbaring 4:7
5. Ezechiël 1:5-14

Al vroeg in de geschiedenis van de kerk 
werden deze vier dieren gemaakt tot sym-
bolen van de vier evangelisten 6, al werden 
er wel uiteenlopende keuzes gemaakt in 
het koppelen van de vier dieren aan de vier 
evangelisten. Wat deze vier symbolen van de 
evangelisten verbindt met de vier dieren in 
zowel Ezechiël als in Open baring is het geloof 
in God, die almachtig is, ook wanneer andere 
machten vernietigend bezig zijn op aarde. 
Dat geloof wordt kernachtig verwoord in 
Matteüs 28:18 met de woorden van de Opge-
stane Heer: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde.’
De taal van de Bijbelse visioenen zal voor 
veel mensen in de eenentwintigste eeuw 

volslagen vreemd zijn. Heel anders was dat 
voor de mensen ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog, zeker voor het toen zeer 
kerke lijke Aalten. In de jaren twintig hield 
ds. A. Schouten in de Gereformeerde Wester-
kerk en Oosterkerk zijn bekende prekenserie 
over het Bijbelboek Openbaring. 7 In de jaren 
vijftig werd nog over hem en zijn preken 
gesproken. Zijn prekenserie begon met Open-
baring 4: ‘In deze vier gestalten saam zien 
we de vertegenwoordigers van de gansche 
schepping Gods.’ 8 Met andere woorden: toen 
het raam in de Oosterkerk in 1946 onthuld 
werd, was dat bekende kost voor de mensen. 

Marius Richters heeft zich in de twee zij-
ramen niet beperkt tot weergave van de vier 
symbolen van de evangelisten. In het linker-
zijraam heeft hij Mozes uitgebeeld met in zijn 
handen de twee stenen platen met de wet 
van God.

6. Ireneüs van Lyon (140 - 202) 
7. ds. A. Schouten stond van 1903-1930 in Aalten
8.  A. Schouten, Naar de voleinding, pg. 11,  

N.V. De Graafschap Aalten, 1928

IV. Bijbel, bron van verzet

Matteüs wordt als mens afgebeeld. Marcus als leeuw  
Lucas als stier  

Johannes als adelaar 

VI 7

Marius Richters heeft op deze smalle ramen 
bij elkaar gelaten wat bij elkaar hoort: het 
evangelie van Jezus én de wet - de Thora - 
en de profeten van Israël. Het evangelie van 
Jezus kan niet begrepen worden zonder de 
wet en de profeten van Israël te kennen. Een 
veelvoorkomend misverstand is dat gedacht 
wordt: profeten zijn toekomstvoorspellers. 
Zij zijn echter in eerste instantie geroepen om 
de mensen van hun tijd eraan te herinneren 
wat God in de Thora van hen vraagt. God 
gunt mensen de vrijheid; zij mogen op hun 
beurt de vrijheid invullen door God en naaste 
te dienen. De profeten roepen de mensen 
op om kritisch te kijken naar wat er gaande 
is in de wereld, en goede keuzes te maken 
op grond van de wet van God. Daarbij ont-
houden de profeten namens God de mensen 
de hoop op een goede toekomst niet. 
Marius Richters herinnert rechts onderaan in 
het raam aan de woorden van Jesaja 16:3b:  
‘Verbergt den verdrevene en meldt den 
omzwervende niet.’
De concrete situatie waarin deze woorden in 
de tijd van Jesaja klinken is: vluchtelingen uit 
Moab staan aan de grens van Israël. Israël 
mag zich niet doof houden voor deze roep 
om hulp uit het buiten land! De ondergang 
van deze mensen, die verdreven zijn, moet 
worden afgewend. 

In protestantse kringen was het in die tijd 
heel gebruikelijk dat er in de huizen aan de 
muur een Bijbeltekst hing, keurig ingelijst of 
op hout geschilderd. Een ervan was deze!
Links onderaan in het raam staan even-
eens woorden van de  profeet Jesaja (58:7a) 
te lezen: ‘Is het niet dat gij den hongerige 
uw brood deelt en den arme en verdrevene 
in huis brengt?’ In dit gedeelte benadrukt 
Jesaja dat geloven in God niet bestaat uit 
vrome  praatjes, maar uit opkomen voor 
mensen die hulp nodig hebben.
Wie het Aaltense gedenkraam aandachtig 
bekijkt, ontdekt dat Marius Richters door de 
symbolen in de smalle ramen het verzet tegen 

het oorlogsgeweld in een bepaald kader 
geplaatst heeft: de Bijbel is voor mensen 
bron van verzet tegen de Duitse overheersing 
geweest, en heeft hen de moed gegeven om 
op te komen voor medemensen die hun leven 
niet zeker waren. 

Waardevol voor het verstaan van Marius Rich-
ters is ook de opmerking in ‘Het Aaltensche 
gedenkraam’, dat de kerk er niet is ‘tot stich-
ting van een kleine groep geloovigen’, maar 
het gaat God om de wereld. Verwezen wordt 
in dat verband naar een van de  centrale tek-
sten in de evangeliën: ‘… alzoo lief heeft God 
de wereld gehad ...’ 9  

9. Johannes 3:16, Statenvertaling

Op deze twee platen staan de woorden: 
‘Alleen om Hem te dienen heeft God 
U bevrijd.’ Deze woorden zijn afkomstig  
uit ‘De boodschap der Kerken aan het 
 Nederlandse volk op den dag der bevrijding 
4 mei 1945.’

Op het rechterzijraam staat de  
profeet Jesaja als vertegenwoordiger  
van de  profeten uitgebeeld.  

VII
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In een nummer van KerkVenster 3 wordt ver-
teld over een zeer  bijzondere gift aan het 
Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. 
Op 25  september 2020 overhandigde Jan 
Slomp de persoonlijke Bijbel van zijn vader 
Frits aan Gerda Brethouwer, directeur van 
het museum. Voor ds. Frederik Slomp (in het 
verzet bekend als Frits de Zwerver) betekende 
de Bijbel een bron van inspiratie in zijn verzet 
tegen de Duitse bezetter. ‘Mijn vader zocht 
in deze Bijbel naar  teksten die hij gebruiken 
kon om de mensen te motiveren tot verzet,’ 
vertelde Jan Slomp. Gerda Brethouwer rea-
geerde met de opmerking dat deze Bijbel het 
‘wapen’ van Frits de Zwerver was om mensen 
moed in te spreken zich te verzetten en vluch-
telingen en vervolgden te helpen. 
Het Aaltense gedenkraam vertelt over de- 
zelfde bron van verzet tegen de Duitse over-
heersing als waarop Jan Slomp doelde bij de 
over handiging van de Bijbel van zijn vader. 

Op de smalle ramen links en rechts van het 
grote gedenkraam zijn de symbolen van de 
vier evangelisten aangebracht. 
Deze symbolen komen we tegen in het 
laatste Bijbelboek 4. Dit Bijbelboek is ont-
staan aan het eind van de eerste eeuw, toen 
de  christenen hevig te lijden hadden van ver-
volgingen in het Romeinse Rijk. De apostel 
Johannes, verbannen naar Patmos, ziet in 
een visioen bij de troon van God deze vier 
wezens. De visioenen die Johannes kreeg, zijn 
opgeschreven om mensen die hun leven niet 
zeker waren troost en moed te geven. 
Dit Bijbelboek grijpt met deze symbolen terug 
op het Bijbelboek  Ezechiël 5. De profeet ziet in 
een visioen bij de troon van God vier dieren 
met elk een gezicht dat van voren leek op dat 
van een mens, van rechts op de muil van een 
leeuw, van links op de kop van een stier en 
van achteren op de bek van een adelaar. Dit 
Bijbelboek verplaatst ons naar de tijd van de 
Babylonische ballingschap, waarin de bevol-
king van Juda en Jeruzalem bedreigd wordt in 
haar bestaan. Ook hier klinkt de hoop en ver-
wachting door op betere tijden. Een rabbijns 
gezegde verklaart: de machtigste onder de 
vogels is de adelaar, de machtigste onder de 
tamme dieren is de stier, de machtigste van 
de wilde dieren is de leeuw en de machtigste 
van alles en allen is de mens. 
Deze vier dieren vertegenwoordigen heel de 
schepping voor de troon van God, en drukken 
tevens de betrokkenheid van God bij de 
wereld uit. Het getal vier is in het apocalyp-
tische denken het getal van de aarde met z’n 
vier windstreken.

3.  KerkVenster, Nieuwsblad voor de Protestantse 
Gemeenten te Aalten en Bredevoort,  
vrijdag 9 oktober 2020

4. Openbaring 4:7
5. Ezechiël 1:5-14

Al vroeg in de geschiedenis van de kerk 
werden deze vier dieren gemaakt tot sym-
bolen van de vier evangelisten 6, al werden 
er wel uiteenlopende keuzes gemaakt in 
het koppelen van de vier dieren aan de vier 
evangelisten. Wat deze vier symbolen van de 
evangelisten verbindt met de vier dieren in 
zowel Ezechiël als in Open baring is het geloof 
in God, die almachtig is, ook wanneer andere 
machten vernietigend bezig zijn op aarde. 
Dat geloof wordt kernachtig verwoord in 
Matteüs 28:18 met de woorden van de Opge-
stane Heer: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde.’
De taal van de Bijbelse visioenen zal voor 
veel mensen in de eenentwintigste eeuw 

volslagen vreemd zijn. Heel anders was dat 
voor de mensen ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog, zeker voor het toen zeer 
kerke lijke Aalten. In de jaren twintig hield 
ds. A. Schouten in de Gereformeerde Wester-
kerk en Oosterkerk zijn bekende prekenserie 
over het Bijbelboek Openbaring. 7 In de jaren 
vijftig werd nog over hem en zijn preken 
gesproken. Zijn prekenserie begon met Open-
baring 4: ‘In deze vier gestalten saam zien 
we de vertegenwoordigers van de gansche 
schepping Gods.’ 8 Met andere woorden: toen 
het raam in de Oosterkerk in 1946 onthuld 
werd, was dat bekende kost voor de mensen. 

Marius Richters heeft zich in de twee zij-
ramen niet beperkt tot weergave van de vier 
symbolen van de evangelisten. In het linker-
zijraam heeft hij Mozes uitgebeeld met in zijn 
handen de twee stenen platen met de wet 
van God.

6. Ireneüs van Lyon (140 - 202) 
7. ds. A. Schouten stond van 1903-1930 in Aalten
8.  A. Schouten, Naar de voleinding, pg. 11,  

N.V. De Graafschap Aalten, 1928

IV. Bijbel, bron van verzet

Matteüs wordt als mens afgebeeld. Marcus als leeuw  
Lucas als stier  

Johannes als adelaar 
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Marius Richters heeft op deze smalle ramen 
bij elkaar gelaten wat bij elkaar hoort: het 
evangelie van Jezus én de wet - de Thora - 
en de profeten van Israël. Het evangelie van 
Jezus kan niet begrepen worden zonder de 
wet en de profeten van Israël te kennen. Een 
veelvoorkomend misverstand is dat gedacht 
wordt: profeten zijn toekomstvoorspellers. 
Zij zijn echter in eerste instantie geroepen om 
de mensen van hun tijd eraan te herinneren 
wat God in de Thora van hen vraagt. God 
gunt mensen de vrijheid; zij mogen op hun 
beurt de vrijheid invullen door God en naaste 
te dienen. De profeten roepen de mensen 
op om kritisch te kijken naar wat er gaande 
is in de wereld, en goede keuzes te maken 
op grond van de wet van God. Daarbij ont-
houden de profeten namens God de mensen 
de hoop op een goede toekomst niet. 
Marius Richters herinnert rechts onderaan in 
het raam aan de woorden van Jesaja 16:3b:  
‘Verbergt den verdrevene en meldt den 
omzwervende niet.’
De concrete situatie waarin deze woorden in 
de tijd van Jesaja klinken is: vluchtelingen uit 
Moab staan aan de grens van Israël. Israël 
mag zich niet doof houden voor deze roep 
om hulp uit het buiten land! De ondergang 
van deze mensen, die verdreven zijn, moet 
worden afgewend. 

In protestantse kringen was het in die tijd 
heel gebruikelijk dat er in de huizen aan de 
muur een Bijbeltekst hing, keurig ingelijst of 
op hout geschilderd. Een ervan was deze!
Links onderaan in het raam staan even-
eens woorden van de  profeet Jesaja (58:7a) 
te lezen: ‘Is het niet dat gij den hongerige 
uw brood deelt en den arme en verdrevene 
in huis brengt?’ In dit gedeelte benadrukt 
Jesaja dat geloven in God niet bestaat uit 
vrome  praatjes, maar uit opkomen voor 
mensen die hulp nodig hebben.
Wie het Aaltense gedenkraam aandachtig 
bekijkt, ontdekt dat Marius Richters door de 
symbolen in de smalle ramen het verzet tegen 

het oorlogsgeweld in een bepaald kader 
geplaatst heeft: de Bijbel is voor mensen 
bron van verzet tegen de Duitse overheersing 
geweest, en heeft hen de moed gegeven om 
op te komen voor medemensen die hun leven 
niet zeker waren. 

Waardevol voor het verstaan van Marius Rich-
ters is ook de opmerking in ‘Het Aaltensche 
gedenkraam’, dat de kerk er niet is ‘tot stich-
ting van een kleine groep geloovigen’, maar 
het gaat God om de wereld. Verwezen wordt 
in dat verband naar een van de  centrale tek-
sten in de evangeliën: ‘… alzoo lief heeft God 
de wereld gehad ...’ 9  

9. Johannes 3:16, Statenvertaling

Op deze twee platen staan de woorden: 
‘Alleen om Hem te dienen heeft God 
U bevrijd.’ Deze woorden zijn afkomstig  
uit ‘De boodschap der Kerken aan het 
 Nederlandse volk op den dag der bevrijding 
4 mei 1945.’

Op het rechterzijraam staat de  
profeet Jesaja als vertegenwoordiger  
van de  profeten uitgebeeld.  
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Links beneden ontbreken opnieuw de kinderen niet:  
een grote groep uitgehongerde mensen.  
Van hun gezichten is de ellende af te lezen. 

V. Het grote gedenkraam
 

In het midden van het gedenkraam heeft Marius Richters een mooi 
gesloten groep geplaatst: een boer en een boerin die een onderduiker 
en kinderen bij zich opnemen. In het gedenk raam heeft hij een grote 
plek ingeruimd voor kinderen. 
In de uitgave ‘Het Aaltensche gedenkraam’ wordt erop gezinspeeld, 
dat het feit dat Marius Richters in het gedenkraam volop ruimte 
geeft aan kinderen, mede te maken heeft met wat in de evangeliën 
verteld wordt over de aandacht die Jezus heeft voor kinderen. Jezus 
gooit de structuren van zijn tijd omver door kinderen in het midden te 
plaatsen; zij vertegenwoordigen alle mensen die niet meetellen in de 
wereld. Juist zij zijn voor Jezus belangrijk.  

X 11
Rechts beneden opnieuw een groep volwassenen 
en kinderen; aan hen is te zien dat ze voldoende 
te eten hebben gehad. Ze keren terug naar huis 

met wat ze  toegestopt hebben gekregen: 
eieren, een konijn, een lammetje …

Tussen deze groepen mensen in zien we beneden in het 
midden mensen in de illegaliteit: schrijvers, schrijfmachine, 
drukker en pers. Zo werden de verzetskranten geproduceerd. 

Precies boven deze groep mensen, die illegaal 
werk verrichten, zijn twee wapens aangebracht. 

Het wapen van de toenmalige gemeente Aalten, de lindeboom, en 
het wapen van het huis van Oranje. In de oorlog waren voor het verzet 
de toespraken van koningin Wilhelmina op  radio Oranje van wezen-
lijk belang. Bijzonder veel waardering was er in Aalten voor het lang-
durige bezoek van de koningin, dat zij na de bevrijding op 24 oktober 
1945  aan een van de Aaltense verzetsmensen, ome Jan Wikkerink, 
bracht. 

XI
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Links en rechts van het centrale stuk, waarop  
de boer en de boerin staan met de onderduiker  
en de kinderen, die zich aan hen vastklampen,  
wordt de terreur van de  Duitsers in beeld gebracht.  
Mensen worden vertrapt door de soldaten.

Heel realistisch weet Marius Richters de wreedheid  
van de oorlog in glas weer te geven. De rauwe,  

harde werkelijkheid van vijf jaar onderdrukking  
wordt door hem knap in beeld gebracht. 

XII 13
Boven in het gedenkraam zijn links en rechts taferelen 
van de opbouw te zien.

Heel mooi zien we boven beide taferelen de duif. Marius Richters zal 
als uitstekend kenner van de Bijbel hierbij gedacht hebben aan de 
duif in de oerverhalen van Genesis. Aan het eind van de zondvloed 
is het de duif, die met een jong olijfblad in haar bek aankondigt dat 
de aarde weer leefbaar wordt. In de evangeliën daalt de Geest na 
de doop van Jezus in de Jordaan als een duif op hem neer. Waar de 
Geest aan het werk gaat, ontstaat een nieuwe schepping. Vanuit deze 
verhalen in de Bijbel is de duif symbool van vrede geworden. Zo staan 
beide duiven in het gedenkraam ook in het licht van de nieuwe dag 
die aanbreekt.

 

Linksboven is een boer afgebeeld die aan het ploegen is, met 
boven zijn hoofd een vliegtuig dat dood en verderf zaait.

Rechtsboven is een afbeelding te zien van een man die weer 
opbouwt, met op de achtergrond de  brandende stad en het water 

op het verdronken land. Ook boven zijn hoofd een vliegtuig, 
dat een alles en iedereen  vernietigende rol speelt. 

Overzicht: De duiven ter weerszijden 
van het Nederlandse wapen.

XIII
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Links en rechts van het centrale stuk, waarop  
de boer en de boerin staan met de onderduiker  
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Marius Richters herinnert nogmaals aan woorden van de profeet 
Jesaja, een profeet die voor hem klaarblijkelijk heel belangrijk is 
geweest. In de Statenvertaling, die in die tijd gebruikt werd, staat: 
‘Uw licht zal doorbreken als de dageraad’, woorden die heel goed 
passen bij dit gedeelte van het raam, dat doorstraald is van het licht 
van de bevrijding. Het daglicht overwint de nacht!

Het past helemaal binnen de manier van denken en geloven van 
Marius Richters om helemaal onderaan in het middengedeelte 
van het gedenkraam duidelijk zichtbaar de woorden te plaatsen: 
‘Soli Deo Gloria’, alleen aan God de eer. Voor hem is de Bijbel het boek 
waarin namens God wordt opgeroepen tot verzet tegen onrecht, en te 
leven vanuit de hoop op een goede toekomst voor heel Gods wereld.   

 
Helemaal links beneden in de afbeelding  

van de Nederlandse Maagd staat Jes. 58:8a. 

In het midden bovenaan zien we het 
 Nederlandse wapen met de twee leeuwen  

en de wapenspreuk van het huis van   
Oranje-Nassau, en sinds 1815 van Nederland:  

‘Je maintiendrai’ (Ik zal handhaven). 

Meteen onder het Nederlandse wapen zien we 
de Nederlandse Maagd  uitgebeeld met fakkel 

en de wapperende rood-wit-blauwe Nederlandse 
vlag. Het licht verspreidt zich in de andere voor-

stellingen boven in het raam.  

XIV
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Toevoeging
 
Als toevoeging in ‘Het Aaltense gedenkraam in de Oosterkerk’ neem ik nog de foto’s op 
van de afbeeldingen in de glas-in-loodramen in de oostelijke en westelijke zijmuren van de 
Oosterkerk.   

Glas-in-loodraam westelijke muur 

Glas-in-loodraam oostelijke muur 

XV
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Artists impression van de  vernieuwde Oosterkerk 
met behoud van het gedenkraam
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Zondag 20 juni Oosterkerk 
09.30 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk 
collecte:  Noodhulp - Kerk

Zondag 27 juni Oosterkerk 
09.30 uur:  ds. H.J. Zeldenrijk, Afscheidsdienst Oosterkerk 
collecte:  Werelddiaconaat- Kerk

Zondag 4 juli Oude Helenakerk 
09.30 uur:  Mevr. M. van der Velde, Neede 
Collecte:  Binnenlands diaconaat - Kerk

 Zuiderkerk 
10.00 uur:  F. de Jong - Regenboogdienst 
Collecte:  Binnenlands diaconaat - Kerk

Juni 2021 
Vrijdag 18 Efeziërs 1:7-14  
Zaterdag 19 Efeziërs 1:15-23 
Zondag 20 Marcus 4:35-41 
 
Maandag 21 Marcus 5:1-20 
Dinsdag 22 Marcus 5:21-43 
Woensdag 23 Efeziërs 2:1-10 
Donderdag 24 Efeziërs 2:11-22 
 
Vrijdag 25 Efeziërs 3:1-13  
Zaterdag 26 Efeziërs 3:14-21 
Zondag 27 Ezechiël 45:1-9 
 
Maandag  Ezechiël 45:10-25 
Dinsdag 29 Ezechiël 46:1-18 
Woensdag 30 Ezechiël 47:1-12 

Juli 2021 
Donderdag 1 Ezechiël 47:13–48:7 
Vrijdag 2 Ezechiël 48:8-19 
Zaterdag 3 Ezechiël 48:20-35 
Zondag 4 Johannes 5:1-18 
 
Maandag 5 Johannes 5:19-30 
Dinsdag 6 Johannes 5:31-40 
Woensdag 7 Johannes 5:41-47 
Donderdag 8 Psalm 85  
Vrijdag 9 Deuteronomium 7:1-11 

Voor elke zondagochtend is er, voor zowel Aalten 
als Bredevoort, een programma te downloaden  
via de website www.kerkvenster.nl. 

Bij geboorte ontvangt je wijk predikant  
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). 

Zondag 20 juni St. Joriskerk
09.30 uur:  ds. H. Knol, Zutphen 
collecte:  Kerk  
uitgangscollecte:  Diaconie

Zondag 27 juni St. Joriskerk
09.30 uur:   mevr. ds. H. Nieuwenhuis, 

’s-Heerenberg
collecte:  Diaconie  
uitgangscollecte:  Kerk
 
Zondag 4 juli St. Joriskerk
09.30 uur:  mevr. G. Hallerdijk, Bredevoort 
collecte:  Kerk 
uitgangscollecte:  Diaconie 

Kerkdiensten  
Bredevoort 

Kerkdiensten  
Aalten

Kinderneven- 
dienst 4-12 jr.Neem en lees

Bloemengroet 
Aalten

Doopdiensten 
Aalten

Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen 
voorlopig vervallen. 

Een bloemengroet werd gebracht bij  
de volgende leden van de gemeente:
- dhr. Grievink, Ludgerstraat 21/ App. 15
-  mevr. Van Baardewijk-Westerveld, 

Ludgerstraat 19 app. 09
-  mevr. Brouwer-Mulder, Oranjelaan 25 

Weeksluitingen

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort 
KerkBeeld - U kunt de kerkdiensten digitaal 
volgen via KerkBeeld of kerkradio. De aanvangs
tijden van de diensten staan hierboven.

Live aanwezig - U kunt bij de diensten live aanwezig zijn.  
Er geldt een maximum van 80 personen voor de PG Aalten; voor de 
PG Brede voort geldt 60 personen. Toegangsbewijzen via het kerkelijk 
 bureau voor de PGA en voor de PGB bij de fam. Luijmes, tel. 0543471154.
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Aanvulling 
 Ludger symposium 
22 oktober
In het nummer van KerkVenster van 4 juni 
stonden geen contactgegevens vermeld.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wel is aanmelding gewenst, in verband  
met de lunch. U kunt u aanmelden via mail: 
info@ludgerkring.nl, of via de website: 
www.ludgerkring.nl.
 
Op de website is meer informatie beschikbaar 
over het werk van de Ludgerkring. 
Wij hopen op uw belangstelling. 
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In de komende weken hopen de volgende 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder  
hun verjaardag te vieren:

19 juni  mevr. C.H.A. Nijman-Aalbers 
Admiraal de Ruyterstraat 112, 7122 WL

20 juni  dhr. K. Beernink, Rosierweg 4, 7122 LJ
20 juni  mevr. G.W. Westerveld-Hoftijzer, 

Morgen zonweg 29/09,  
7101 BH Winterswijk

20 juni  dhr. J.W. ten Have 
Polstraat 4/N, 7121 DH

20 juni  mevr. F.C. Ruessink-Lievers 
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo

21 juni  dhr. G. Korten, Kruisdijk 10, 7122 JX
21 juni  dhr. W.D.A. van Burk 

De Miggelt 26, 7121 HB
21 juni  mevr. B.J. van Eerden-te Paske 

Weversborgdijk 1, 7122 NV
21 juni  mevr. H.J.E. van Reeuwijk-Mulder 

Geurdenstraat 29, 7122 CG
22 juni  mevr. H. Kämink-Geurink 

Navisweg 1/A, 7122 ME
23 juni  mevr. J. Strijker-Zwiers 

Frankenstraat 91/05, 7122 ZS
23 juni  dhr. H. Rots, Landstraat 7, 7121 CM
26 juni  mevr. A.G. Sanders-Fennema 

Manschotplein 32, 7121 BM
27 juni  dhr. H.L. van Harten 

Vlierbeslaan 6, 7121 BN
27 juni  dhr. W. Fukkink 

Varsseveldsestraatweg 58, 7122 CE
28 juni  mevr. H.J. Westerveld-Prinsen 

Trompstraat 7/A, 7122 VT
29 juni  mevr. H.E.J.H. Stellinga-Walvoort 

Vondelstraat 2, 7121 VC
30 juni  dhr. R.J. Baas, De Miggelt 23, 7121 HC
  2 juli  mevr. A.H.J. te Paske-te Voortwis 

Lichtenvoordsestraatweg 74, 7121 RC
  2 juli  mevr. W. Simmelink-Heideman 

Manschotplein 30, 7121 BM
  3 juli  dhr. A.J. Sellink, Koningsweg 8, 7121 MR
  3 juli  dhr. G.W. Winkelhorst 

Kruisdijk 21, 7122 JX
  4 juli  mevr. G.J.A. te Linde-ter Horst 

Geurdenstraat 38, 7122 CG
  5 juli  mevr. B. Scholten-Wijnveen 

Zuiderlaan 10, 7122 AC
  5 juli  mevr. H.B. Jongejan-Jansen 

Lichtenvoordsestraatweg 52, 7121 RA
  6 juli  mevr. J.G. ter Haar-te Winkel 

Frankenstraat 89/04, 7122 ZS
  8 juli  mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar 

Vredenseweg 81/E,  
7101 LM Winterswijk

  8 juli  mevr. D.G. Beernink-Arentsen 
Grevinkweg 17, 7122 ND

  8 juli  dhr. G.H. Luiten, De Hoven 2/A, 7122 BJ
  9 juli  mevr. J.J.G. Hilbelink-Schreurs 

Peperstraat 10, 7121 CT
  9 juli  mevr. E. Wevers-ter Haar, Morgen-

zonweg 29/08, 7101 BH Winterswijk

Wij wensen u allen een fijne dag toe en  
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Huwelijksjubileum

Op 16 juni aanstaande hopen dhr. en mevr. Ligte-
rink, Hoge Veld 111, hun diamanten huwelijk te 
vieren. Van harte gefeliciteerd, Wim en Riek! 
Een fijne dag gewenst en Gods zegen voor jullie 
en jullie gezin!

  Geven in liefde is nooit verliezen; 
en zoals je geen liefde kunt schenken 
zonder haar te bezitten, 
zo bezit je haar pas als je haar schenkt.

Augustinus

Zieken

Mevr. Anja Lammers-de Bree, Willemstraat 11A, 
is herstellende van een grote rugoperatie. De tijd 
die achter haar ligt was zwaar, maar we hopen 
voor haar, voor Huib, de kinderen en kleinkinderen 
dat er nu een wat zonnigere toekomst in het ver-
schiet ligt. Zegen en Nabijheid gewenst!
Mevr. Luijmes-van Asperen, Willemstraat 4, heeft 
inmiddels een opname achter de rug in zowel 
het ziekenhuis als Pronsweide. We wensen Em 
in deze fase van toegenomen kwetsbaarheid de 
 omarming van de Eeuwige toe. 

Overledenen

Op 31 mei overleed Rudolf Willem Herman van 
Braak. Dolf was – voordat hij vanuit Estinea 
’t Wehmerpad verhuisde naar verpleeghuis 
Den Es – regelmatig in het dorp te zien. Velen van 
u zullen hem hebben ontmoet tijdens zijn dage-
lijkse wandeltochten. Op maandag 7 juni namen 
we afscheid van hem. We hopen dat zijn neven 
en nichten en allen die hem missen, getroost 
mogen worden. Elders in KerkVenster treft u zijn 
in memoriam aan.
Op 2 juni overleed Johanna Hendrika Lammers-
Blekkink in haar appartement van kleinschalig 
wonen in Beth San. De gedachte 100 te willen 
worden, hield Anna eigenlijk tot het allerlaatste 
moment op de been, maar op 1 juni constateerde 
de arts dat die wens niet uit zou komen. De dag 
erna, precies op haar 98e verjaardag, overleed ze. 
Daarom schreven de kinderen op de rouwbrief:
Leven is vast willen houden en toch los moeten 
laten.
Hun moeder was altijd een harde werker geweest 
en had tot het laatst toe van het leven genoten 
tot het moment dat ‘de adem van het leven weer  
 
 

naar God gaat, die het leven heeft gegeven’, 
zo lazen we tijdens haar afscheid uit Prediker 12. 
En zo is de cirkel rond.
De kinderen, klein- en achterkleinkinderen en 
haar zussen en broer en vriendinnen wensen we 
toe dat diezelfde adem hen troost en kracht mag 
geven. 

Nieuwe wijkindeling

Zoals u in de vorige editie van KerkVenster hebt 
kunnen zien, zijn de wijken enigszins aangepast. 
Voor mij betekent dit dat er (gelukkig) niet langer 
twee foto’s van mij staan onder de pastorale 
berichten, maar ook dat mijn werkgebied kleiner 
en behapbaarder is geworden. Sectie 31, de wijk 
Kobus, wordt vanaf nu bediend door mijn collega 
ds. Folkert de Jong. Sectie 29 (De Kattenberg) 
en sectie 24 (Lijsterbeslaan, Vlierbeslaan, het 
Whemerpad en De Slaaborg) kunnen rekenen 
op collega Wilma de Jong. Sectie 9 (Bredevoort-
sestraatweg, Lankhofstraat, Patrimoniumstraat, 
Hofstraat en enkele appartementen van Estinea 
aan de Polstraat) is aan mijn wijk toegevoegd.

Het is voor mij niet mogelijk om persoonlijk 
afscheid te nemen van u die woont in de wijken 
die nu door Folkert of Wilma worden overge-
nomen, maar ik wil u bij dezen hartelijk danken 
voor uw vertrouwen in de afgelopen jaren. Voor 
de mensen in sectie 9 en in alle andere secties 
die bij mij horen wil ik zeggen dat u zich niet 
beschroomd hoeft te voelen mij te bellen of te 
mailen wanneer u behoefte hebt aan een (kennis-
makings)gesprek.

Een groet in verbondenheid van 
Netty Hengeveld

Ziekenhuis 

Er zijn mij deze keer geen ziekenhuisopnames 
gemeld van mensen die in KerkVenster vermeld 
willen worden. Wij wensen allen die ziek zijn en 
zij die er omheen staan veel moed en kracht toe. 

Blij ben ik dat ik kan melden dat mijn energie de 
laatste tijd weer is teruggekomen en ik mijn werk 
weer volledig kan doen. 

Een hartelijke groet, 
Hendrik Jan Zeldenrijk

 

bredevoort

PA S T O R A AT

Verjaardagen

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

ds. Hendrik Jan  
Zeldenrijk

Wijk Noord Scriba’s: 
 Wim Bulsink, Oranjelaan 5, tel. 0543475541, wbulsink@kpnmail.nl
  Jorieke van LochemNavis, Hogestraat 63, tel. 0543537296,  

joriekevanlochem@hotmail.com

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

Netty Hengeveld
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Overleden

Een week na zijn 87e verjaardag is dhr. Ben Was-
sink, Geurdenstraat 80, donderdag 27 mei na een 
periode van ziekte rustig ingeslapen.  
De familie van mevrouw Harmien Kip-Graven, 
Franken straat 83, heeft de laatste jaren al stapje 
voor stapje afscheid van haar moeten nemen. 
Tot op zaterdag 5 juni ook haar lichaam op 
was en zij op 88-jarige leeftijd rustig van hen is 
heengegaan.
Wij wensen beide families en allen die Ben en 
Harmien zullen missen sterkte toe.  

Verhuisd

Mevr. Veerbeek, ’t Villiken 7, is verhuisd naar de 
Ambtshuisstraat 1-08 Bredevoort. Wij wensen 
haar Gods zegen en gelukkige jaren toe in haar 
nieuwe woning.

Met een hartelijke groet van uw kerkelijk werker,
Wilma de Jong

Dopen

Komende zondag 4 juli wordt Merle Heusinkveld 
gedoopt in de Zuiderkerk. Een prachtig moment 
omdat we zolang niet konden dopen. Het 
moment om een kind zo op te dragen aan God is 
een prachtig begin van het leven.
We weten dat er veel kinderen zijn waarvan de 
ouders nog willen dat ze worden gedoopt. Op dit 
moment hebben we geen aangegeven ‘doop-
diensten’ door de onzekerheid van het afgelopen 
seizoen. Wie nu een kind wil laten dopen kan een 
mail naar mij of Hendrik Jan Zeldenrijk sturen, 
dan plannen we een geschikte datum. 

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

Wilma de Jong

Wijk Zuid Scriba:  
Arjen Smit, Ludgerstraat 70, 7121 EM Aalten, 
tel. 0543471741 / 062145 2883  
smarli@kpnplanet.nl

Overleden

Op 29 mei is H.J. Aalbers (Hemmie), Driehonderd-
meterweg 12c, overleden. Hij is 73 jaar geworden. 
We wensen zijn vrouw Ali en de kinderen en klein-
kinderen veel kracht en troost toe in deze moei-
lijke en verdrietige tijd.

Huwelijksdag

Op donderdag 10 juni zijn A.B. Assink (Bernard) 
en B.A. Assink-Migchelbrink (Dien), Haartseweg 
25a, 68 jaar getrouwd. Ze zijn God dankbaar dat 
ze elkaar al zoveel jaren hebben. We wensen hen 
Gods kracht en zegen voor de tijd die komt.

Zieken

De mensen die ziek zijn, wensen we heel veel 
sterkte en waar mogelijk, beterschap toe. En 
bovenal de nabijheid, kracht en hulp van God.

God zorgt

Na weken van kou en regen, schijnt de zon nu 
volop en kunnen we, waar mogelijk, genieten van 
het mooie weer. Elke dag laat God de zon weer 
opgaan. Elke dag zorgt Hij weer voor de wereld. 
En als ik ’s nachts niet kan slapen, dan kijk ik vaak 
uit het raam en zie ik de maan en sterren. 
En dan denk ik: 
 
‘Wat heeft God dat toch prachtig en geweldig 
gemaakt! Wat een machtige God is Hij.  
En deze God zorgt voor ons.’ 
 
Zoals staat in Psalm 19: 2-5: 
 
De hemel verhaalt van Gods majesteit,  
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,  
de dag zegt het voort aan de dag die komt,  
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, 
het is een spraak zonder klank.  
Over heel de aarde gaat hun stem,  
tot aan het einde van de wereld hun taal.
 
Hartelijke groeten, 

Anneke Wattel-de Vries 

Crisispastoraat wijk IJzerlo

Totdat ds. Elizabeth van Deventer haar werkzaam-
heden start, zal het crisispastoraat nog worden 
waargenomen door andere predikanten en kerke-
lijk werkers. Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of 
een andere crisissituatie kunt u contact opnemen 
met Henk Heusinkveld, de oud-scriba van de wijk 
IJzerlo. Hij zal dit dan doorgeven aan een van de 
predikanten of kerkelijk werkers.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen  
met Henk Westervelt, Lurvinksteeg 6,  
tel. 0543 466367.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden, 
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst 
uit ziekenhuis, geboortes, graag uiterlijk op de 
woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt, 
doorgeven aan de oud-scriba.

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, oud-scriba wijk IJzerlo 

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

Anneke  
Wattelde Vries

Jongerenpredikant

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

ds. Folkert de Jong

 
Contactgegevens tot 
11-07-2021: oud-
scriba Henk Heusink-
veld, Kruisdijk 12a, 
tel. 0543-478752 -  
henkentrudi@gmail.com

Elizabeth 
van Deventer

11
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Hendrik Jan  
Huiskamp 
 
~ Henk ~ 
 
geboren  
12 november 1941 
overleden  
21 mei 2021

Henk werd in 1941 geboren in ‘De Wolboom’ en 
door oma onder haar hoede genomen. Het was 
oorlog. Moeder Hannah ging uit werken.
In huis waren allerlei onderduikers. Een voor Henk 
traumatische tijd.
Elk jaar, rond april, dan merkte je wat aan hem. 
Stil en stuurs keek hij dan voor zich uit.
Hij groeide op in Miste en na zijn opleiding als 
timmerman, ging hij aan de slag in de werkplaats 
van de Bepam, schuin tegenover. Hij verstond 
zijn vak en had weinig woorden nodig. Zijn tim-
mermansoog wist precies wat de maten van een 
trap moesten zijn. Een vakman! Stond voor ieder 
klaar als men een beroep op hem deed. Daar kan 
menigeen over meepraten. Niets was Henk te 
veel.
Henk kreeg in 1946 een zus, waar hij erg op 
gesteld was. Haar latere man en kinderen waren 
vaste bezoekers in Miste, waar gespeeld, gefeest, 
gegeten en gekkigheid werd uitgehaald. Henk, de 
suikeroom! Hij leerde de kinderen van alles; van 
timmeren tot autorijden en kip-Vivaldi eten! 
Toen vader Hendrik overleed, bleef hij met 
moeder in Miste wonen.
Hij verzorgde haar plichtmatig; ging vervroegd 
met pensioen, toen zij hulpbehoevend werd en in 
2008 jammerlijk overleed.
Henk moest zijn leven op de rails houden en vond 
structuur voor zijn levens-dagritme. Hij las veel, 
werkte in de tuin en zorgde voor zichzelf.
Henk was een traditioneel, gelovig man. Hij 
hechtte waarde aan de woorden van Psalm 23. 
Daar vond hij zijn waarheid in.
‘Al ga ik door een dal van diepe duisternis,  
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij’.
De genadige God zag hij als de Goede Herder, die 
hem in zijn laatste uur nabij kon zijn. Gaandeweg 
merkten we, dat Henk eenzaam was; dan was een 
opbeurende gebeurtenis, dat verteld werd, voor 
hém een raampje, waardoor de zon even scheen. 
Dat raampje bleek echter een gordijn te bevatten, 
dat langzaam, maar zéker dicht schoof. Tot het 
duister werd.
Door afnemende gezondheid, ziekenhuisopnames 
en regelmatig vallen, was het voor Henk duidelijk. 
Hij wilde zijn huis niet verlaten. Zorg aan huis 
werd ingezet. Geen opname in een verzorgings-
huis. Hij hield het heft van het leven in handen en  
 

 
 
 
 
 
wist wat hij deed. Niet bang voor de dood. ‘Ik heb 
een lijntje met boven’, zei hij dan.
Veel direct betrokkenen, die hem met zoveel zorg 
omringden, heeft hij op 20 mei nog ontmoet en 
hij gaf aan, dat, toen hij in de keuken stond en de 
zon zag, de zon ook in zijn hoofd scheen.
Op 21 mei nam Henk de beslissing om uit het 
leven te stappen. Zijn leven was voor hém vol-
tooid. Henk ging! 
Als schaap naar de kudde van de Goede Herder. 
In de afscheidsdienst hebben wij stil gestaan bij 
Johannes 10: 14a: ‘Ik ben de Goede Herder’.
Wij geloven, dat zijn daad voor hém een verlos-
sing is geweest. Hij heeft niet op God gewacht. 
Hij had daarvoor de kracht niet meer. Op de dag, 
28 mei, van definitief afscheid scheen de zon 
volop.
Het Licht overwint het duister!
Henk is bij de Kudde.
‘De mensen van voorbij,  
zijn in het Licht, … zijn vrij!’

Hans de Vries

Gerrit Hendrik  
Schreurs 
 
~ Gerrit ~ 
 
geboren  
5 augustus 1953 
overleden  
23 mei 2021

Gerrit werd op 5 augustus 1953 geboren in de 
Dinxperlose Heurne. Hij groeide op in de Abel 
Tasmanstraat in Aalten, als derde in een gezin 
met twee oudere zussen en een jongere broer. 
Na de lagere school ging hij naar de technische 
school, afdeling bouw en hout. In militaire dienst 
behaalde hij het vrachtwagenrijbewijs en daar 
koos hij voor het beroep van vrachtwagenchauf-
feur. Dit was zijn lust en zijn leven. De jaren 
daarna heeft hij voor verschillende bedrijven als 
vrachtwagenchauffeur gewerkt. Daarnaast had 
hij een grote passie voor auto’s, van auto’s kopen 
tot aan opknappen.
In 1977 trouwde hij met Dinie Kämink. Na een 
paar jaar in het dorp Aalten gewoond te hebben, 
verhuisden ze naar een voormalige boerderij aan 
de Veenweg in Lintelo. Dit is de plek waar hij 
de rest van zijn leven bleef wonen en waar hij 
zich echt thuis voelde. Er werden drie kinderen 
geboren, André, Jan Willem en Marjanne. In de 
loop van de tijd werd de familie uitgebreid met 
acht kleinkinderen. Hij was een trotse opa.
In 1990 kreeg hij een ongeluk in een laadput. Hij 
hield daar blijvend letsel aan over, waardoor hij 
in zijn werk erg beperkt werd. Dit was voor hem 
erg moeilijk, maar ondanks dit is hij altijd aan het 
werk kunnen blijven.
Toen de kinderen opgroeiden en zelfstandig 
gingen wonen kwam zijn opleiding als tim-
merman goed van pas. Voor een klusje was Gerrit 
altijd te porren. Ook voor de kleinkinderen werd 
van alles in elkaar geknutseld, van bed tot even-
wichtsbalk. Ook toen de woning aan de Veenweg 
gesplitst werd, heeft hij hier zelf veel aan gedaan.
Gerrit en Dinie woonden hier met veel plezier, 
totdat in juni 2020 een hersentumor bij hem 
werd ontdekt. Ondanks een operatie en zware 
kuren met nabehandeling, stak de ziekte enkele 
maanden terug de kop weer op. Ondanks dat 
het laatste jaar moeilijk was, hoorde je hem er 
niet over klagen en behield hij zijn droge humor. 
De laatste weken ging Gerrit hard achteruit. We 
hebben hem gelukkig tot het laatst thuis kunnen 
verzorgen, zodat hij op zijn vertrouwde plek 
kon blijven. Hij bleef ondanks zijn ziekte tot het 
laatst een rustige vriendelijke man, vader en opa. 
We zullen met mooie herinneringen aan hem 
terugdenken.

familie Schreurs

In memoriam
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Verlossing’ 
 
‘  ‘t Is good zo …  
‘t is mooi ewest … ’ 

Als het leven lijden is geworden,  
is de dood een verlossing.
Wie bepaalt de mate van lijden?
Wie beslist of een leven ‘voltooid’ is?
Als je zélf nog kan bepalen  
én zelf nog kan beslissen, dat de dood  
een verlossing zou kunnen zijn …
als je weet, dat er bij verder leven,  
een moment komt, dat je zelf niet  
meer kán bepalen en beslissen …
en dat anderen dat  
dan voor jou gaan doen … 
dat je weg moet van jé plek ...
je veilige haven ... jouw thuis …  
om op een plek terecht te komen,
waar je zelf geen beslissingen  
meer kunt nemen … 
Dán is de keuze, om zelf te beslissen,
verlost te worden van verder lijden én
te bepalen dat het leven voltooid is,
de verlossing lijkt te zijn … 

D.A. de Vries 
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Jan Bernhard  
Wassink 
 
~ Ben ~ 
 
geboren 
19 mei 1934 
overleden  
27 mei 2021

Voor een ieder bekend als Ben Wassink, oudste 
zoon van Sinus en Dora Wassink.
Zo rustig als Ben altijd was, zo is hij ook inge-
slapen in de nabijheid van zijn drie broers.
Ben was een familiemens en had ze dan ook 
graag om zich heen. Met name de kinderen van 
zijn broers en schoonfamilie hadden een speciale 
plek in zijn hart. Maar degene die de grootste 
plek innam was zijn vrouw Gerrie.
Zij overleed drie jaar geleden, voor Ben een groot 
gemis.
Hij ging door met zijn leven, in de hoop dat hij 
ooit herenigd zou worden met haar, die hij zo 
miste. De gezondheid liet hem langzaam in de 
steek. Dit vond hij moeilijk maar was dankbaar 
voor het leven waarin hij geen ziekte had gekend.
Echter op zijn 87e verjaardag gaf hij aan dat het 
goed was, hij was er klaar voor. Het verlangen 
naar zijn Gerrie werd steeds groter.
Een week later op 27 mei 2021 is hij dan ook 
rustig ingeslapen. ‘Het was goed’.

familie Wassink

Rudolf Willem Herman  
van Braak

~ Dolf ~ 
 
geboren  
8 september 1930  
overleden  
31 mei 2021

Dolf is het oldste eworden, maor is as een van 
de jongsten geboren in het gezin Van Braak dat 
veertien kinder tellen. Zo lang meugelek hef e 
thuus ewoond, net as zien bruur Wim. Van ’t huus 
achter de Geste op de markt, verhuzen e mét 
naor de Damstraote, van de Damstraote ging 
e mét naor Dennenoord en van Dennenoord ging 
e naor de Bevrijding.
Een groot gezin hef zeker zien veurdelen. Zo had 
Dolf eigenlijk nooit kammeräö neudeg, want de 
familie was groot genog. Zie konnen in de jaoren 
’50 zelfs met mekare een voetbalteam vormen 
van bruurs en zwaogers. Ok bi-j AZSV hef Dolf 
nog espöld: hie ston der bekend as den keeper 
met de Grolsche wanten. Naost voetbal was Dolf 
gek op motorcross.

A’j in zo’n groot gezin groot wordt, bu’j nooit 
allene, maor mo’j ow wel altied riegen. Dat dei 
Dolf meesttieds dan ok, zo blek ok bi-j borstelfa-
briek Lurvink en Van Katwiek, de hulzenfabriek. 
Bi’j Van Katwiek hef e töt halverwaege de jaoren 
’80 ewarkt. En hie was der trots op dat ze um ok 
nao zienen VUT nog wel es bellen um een paar 
dage te kommen helpen.

Ok in de vri-je tied vermaken Dolf zich best. Hie 
maken heel wat kilometers op de kuierlatten: 
elken dag wel vieftien kilometer. ’t Lopen was een 
maniere um nog es een mense te sprekken. Dat-
zelde was ok belangriek bi-j ’t vissen. ’t Biezun-
dere was dat e niet ging vissen waor de meeste 
vissen zatten, maor waor de meeste luu zatten. 
Dat was völle gezelleger. Toch hef e nog verschei-
dene prieze ewonnen en hef e een mooien oor-
konde ekregen umdat e 25 jaor lid was ewest van 
HSV de Slinge uut Brevoort.

Nao het aoverlieden van zien zuster en zwaoger 
(bi-j wie Dolf inwonen), kon Dolf moeilek struc-
tuur kriegen in den dag en hee had meujte met 
’t alleneg waen. Deurom wier der op an-epraot 
dat Dolf naor Estinea zol gaon. Ruum een jaor 
is e ewest an ’t Wehmerpad töt der een plaatse 
vri-j kwam op Den Es in Varsseveld. Daor kreeg e 
ruum zeuven jaor lange de zörg en andacht wie-t 
e neudeg had töt ’t moment dat de zörg aover 
elaoten mos worden an God en Dolf bi-j Um een 
huuskommen von.

Netty Hengeveld

Harmien  
KipGraven 
 
~Harmien ~ 
 
geboren 
31 oktober 1932 
overleden 
5 juni 2021

Op 31 oktober 1932 is moeder geboren op de 
boerderij waar ze het grootste deel van haar leven 
heeft gewoond, aan de Weerkamspweg 1, des-
tijds nog Lintelo 157. Ze groeide op als jongste 
van een gezin met vier kinderen, broers Gerrit, 
Jan en zus Drika. Na de lagere schoolperiode in 
 Lintelo, bezocht ze de Mulo in Aalten. Omdat 
haar vader ziek was en Drika uit huis trouwde, ver-
liet ze de Mulo ging ze naar de huishoudschool.
Tijdens een winterse periode kwam ze Henk Kip 
tegen op de ijsbaan en ondanks de kou, sloeg de 
vonk direct over. De trouwdatum volgde redelijk 
snel, omdat haar vader ernstig ziek was en ze 
graag wilden dat hij de bruiloft nog zou mee-
maken. Gelukkig heeft dat zo mogen zijn. Een 
maand later overleed hij.
Na het huwelijk trokken ze bij hun moeder en nog 
thuiswonende broer Gerrit in. Daar werden Anja, 
Geert en Jeanette geboren. De gezinssamenstel-
ling, oma, oom, vader, moeder en kinderen in 
één huis heeft haar leven sterk beïnvloed. Vanaf 
het eerste moment heeft ze de zorg voor het 
gezin, naast haar werk op de boerderij, op zich 
genomen.
Toen de kinderen de deur uitgingen, de boer-
derij aan de kant werd gedaan en vader gebruik 
maakte van de VUT, kregen ze meer tijd om 
samen te besteden. En daar werd gretig gebruik 
van gemaakt. Wat vroeger de vakantie was, dagje 
Tropisch Oosten, werd een vakantie van wel een 
week. De boodschappen werden samen gedaan, 
de sjoelclub ging gezamenlijk, fietsclub, visites 
konden overdag, ze genoten!
Er kwamen kleinkinderen, achterkleinkinderen en 
ook die werden voorzien van allerlei lekkers. Eerst 
de kleinkinderen een gebakje laten kiezen, en dan 
pas de volwassenen. 
In maart 2010 overleed vader, en moeder met 
haar praktische aard besloot, dat ze niet op de 
boerderij kon blijven wonen. Ze wilde per se niet, 
dat ze voor onderhoud van huis en tuin afhanke-
lijk zou worden van de kinderen. Het ouderlijk huis 
werd verkocht en binnen vijf maanden woonde 
ze in Aalten aan het Manschotplein, met het 
mooiste uitzicht van Aalten, volgens haar.
Hier heeft ze nog een aantal gelukkige jaren 
mogen beleven, met fijne buren om haar heen. 
Helaas kwam er, zoals ze zei, een raar gevoel in 
haar hoofd, niet duizelig, anders, maar ‘t is niet 
goed. Paracetamol mocht niet baten en al gauw 
werd de diagnose dementie gesteld. Langer ver-
blijf aan het Manschotplein was, ondanks zorg 
van buren en huishoudelijke hulp, niet meer 
mogelijk. Er werd een plek gevonden in het Hoge 
Veld. Hier heeft de verzorging nog een drietal 
jaren, op een voortreffelijke manier, voor haar 
mogen zorgen.
Afgelopen zaterdag was ook haar lichaam op, en 
is ze rustig overleden, rust zacht moeder.

familie Kip
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Wat zie je verpleegster, wat zie je?
Wat denk je als je naar me kijkt,
Een kribbige oude vrouw, niet erg wijs,
Onzeker van gewoonte met verre ogen,
Die dribbelt met haar eten en geen antwoord geeft,
Als je met een luide stem zegt: ‘Ik wou dat je het zou proberen.’
Die lijkt de dingen die je doet niet te merken,
En voor altijd verliest een kous of schoen,
Die je, nogal onweerstaanbaar, laat doen wat je wilt
Met badderen en voeren, de lange dag om te vullen.
Is dat wat je denkt, zie je dat?
Open dan je ogen, zuster, kijkt naar me.
 
Ik zal je vertellen wie ik ben, terwijl ik hier zo stil zit,
Terwijl ik beweeg naar jouw bod, terwijl ik naar jouw zin eet,
Ik ben een klein kind van tien, met een vader en moeder,
En broeders en zusters, die van elkaar houden,
Een meisje van zestien, met vleugels op haar voeten,
Dromend die zoon een minnaar die ze zal ontmoeten;
Een bruid binnenkort van twintig, mijn hart geeft een sprong,
Herinneringen aan de geloften die ik beloofde te houden.
Wie heeft mij nodig om een veilig, gelukkig huis te bouwen?
Een vrouw van dertig, mijn jong groeit nu snel,
Samengebonden met banden die moeten blijven bestaan;
Met veertig jaar zijn mijn jonge zoons opgegroeid en weggegaan,
Maar mijn man blijft naast me om te zien dat ik niet rouw.
Met vijftig jaar spelen nog eens baby’s rond mijn knie,
Weer kennen we kinderen, mijn geliefde en ik.
 
Donkere dagen komen eraan, mijn man is dood,
Ik kijk naar de toekomst, ik huiver van angst.
Want mijn kinderen zijn allemaal bezig, met hun eigen jong,
En ik denk aan de jaren en de liefde die ik heb gekend.
Ik ben nu een oude vrouw, en de natuur is wreed,
Het is haar grap om de ouderdom er als een dwaas uit te laten zien.
Het lichaam, het brokkelt af, gratie en kracht wijken,
Er is een steen waar ik ooit een hart had.
Maar in dit oude karkas, woont nog steeds een jong meisje,
En nu en weer zwelt mijn gehavende hart.
 
Ik herinner me de geneugten, ik herinner me de pijn,
En ik hou van en leef weer helemaal.
Ik denk aan de jaren, maar al te weinig en te snel gegaan,
En accepteer het sterke feit dat niets standhoudt.
Dus open je ogen, verpleegsters, open en zie,
Geen knorrige oude vrouw, kijk beter, zie mij.

Bron: Blad Op de hoogte

Kribbige oude vrouw

Een verpleegster   
antwoordt:
 

Wat zien we, vraag je, wat zien we? 
Ja, we denken als we naar u kijken!
 
We lijken misschien hard als we ons haasten en ophef maken,  
maar er zijn er veel van jullie, en te weinig van ons.
 
We willen graag veel meer tijd om bij je te zitten en te praten, 
om je te baden en je te voeden en je te helpen lopen.
Om te horen van je leven en de dingen die je hebt gedaan; 
Je jeugd, je man, je dochter, je zoon.
Maar de tijd is tegen ons, er is te veel te doen   
Patiënten te veel, en verpleegsters te weinig.
 
We rouwen als we je zo verdrietig en alleen zien 
met niemand bij je in de buurt, geen vrienden van jezelf.
 
We voelen al je pijn, en weten van je angst 
dat niemand er nu om geeft dat je einde zo dichtbij is.
Maar verpleegsters zijn ook mensen met gevoelens,  
en als we samen zijn hoor je vaak vertellen 
over de liefste oude oma in het eindbed,  
en de lieve oude vader, en de dingen die hij zei,
 
We spreken met mededogen en liefde,  
en voelen ons verdrietig. 
Als we denken aan je leven en de vreugde die je hebt gehad, 
wanneer de tijd is gekomen dat je vertrekt, 
laat je ons achter met pijn in ons hart.
 
Als je slaapt, geen zorg of zorgen meer,  
er zijn andere oude mensen, en we moeten er zijn. 
Dus begrijp alsjeblieft als we opschieten en ophef maken –  
Er zijn velen van jullie, en zo weinig van ons. 
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en geeft het kerkelijk jaar 
aan met de  kleuren paars, 
wit, groen en rood.  
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Het geloof is voor Henrike heel belangrijk.  
Ze deelt dit ook graag met anderen, 

bijvoorbeeld op Instagram.  
Ook in KerkVenster kunnen jullie vanaf  

nu lezen wat haar zoal bezig houdt.

 Zondag is het  
Vaderdag  

Dit is voor veel jongeren en leuke dag maar misschien heb je geen vader of geen goede band met je vader.Misschien heb je wel een goede band met je oom, broer, opa of een ander familielid dit is ook goed, die mag je ook verrassen of zeggen hoeveel je van hen houdt.Maar je mag ook gewoon verdrietig zijn, dit is niet erg je hoeft je er niet voor te schamen.Weet dat je ook een hemelse Vader hebt. God luistert altijd, je kunt altijd met hem praten. Ook al geloof je niet of twijfel je over je geloof.Ook is het niet erg om met je eigen vader of familielid ruzie te hebben, als je het maar weer goed maakt.En als je meer je eigen weg wil gaan is ook normaal. Je vader en God wachten op je. Hier staat ook een verhaal over in de Bijbel, in Lucas 15. Als je het verhaal hebt gelezen zijn er vragen waar je over na kunt denken: 
  Wat doet de vader en wat niet? Zou God dit ook doen? 

Op welke zoon lijk je het meest? En hoe voelen de personen in het verhaal zich?
Fijne Vaderdag. 

Henrike Jentink
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Jongerenwerker Heidi Ebbers tel. 06 486 23 833  jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl 

Aanstaande zondag is het Vaderdag 

Maar het kan ook zijn dat je 
Vaderdag een heel lastige dag 
vindt omdat je geen vader (meer) 
hebt of hem (bijna) nooit ziet, om 
wat voor reden dan ook. Wat voel 
jij bij Vaderdag? Praat erover en/
of maak er een tekening van. Je 
kunt geen fouten maken! Mooie 

gedachten, moeilijke gedachten. 
Teken je gedachten letterlijk uit je 
hoofd!
Op Vaderdag staan we dus stil bij 
vaders, ieder op zijn eigen manier. 
In de Bijbel staan ook veel verhalen 
waarin vaders voorkomen. Bijvoor-
beeld Abraham, Isaäk en Jakob. 
Die worden ook wel de aarts vaders 
genoemd. En je kent ook vast wel 
de vader in de gelijkenis van de 
verloren zoon. (Dit verhaal kun je 
vinden in Lucas 15:11-32) Kun 
jij nog meer vaders uit de Bijbel 
opnoemen?
In de Bijbel zijn er veel verschil-
lende vaders: boze vaders, lieve 
vaders, ongeduldige vaders en 
trouwe vaders, net als er nu heel 
veel verschillende vaders zijn.
God wordt ook Vader genoemd. 
Jezus noemt God ‘zijn vader’.
Wat voor vader wil God voor ons 
zijn, denk jij?

Alle vaders worden op deze dag in het zonnetje gezet. Misschien heb jij op school ook wel 
een verrassing voor jouw vader gemaakt of een mooi gedichtje of liedjes ingestudeerd 
en maken jullie er zondag een speciale dag van. Heb je nu nog niets voor je vader, maar wil 
je hem zondag wel graag verrassen dan zijn dit misschien nog leuke cadeautips:
 
   • Geef een (schouder-, voet- of hand)massage 

• Teken een portret van je vader en bied dat aan 
• Schrijf een vaderdaggedicht of -rap 
• Bied aan om de auto te wassen 
• Geef een tegoedbon voor 3 keer je kamer opruimen 
• Versier een kussensloop met watervaste stift 
• Stop een foto van jezelf in een mooi versierd fotolijstje 
• Vul een cd met lievelingsmuziek van je vader 
• Kook een feestelijke maaltijd


