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Ambassadeur van Gods koninkrijk
Tekst: Liesbeth Greydanus - Foto: Jan Oberink

Op een heel hete zomerochtend hebben wij afgesproken in Elim. Elizabeth
van Deventer, kersvers afgestudeerd in de theologie, is vanuit Woudenberg naar
Aalten gekomen voor ons kennismakingsinterview. Later op de dag zal zij nader
kennismaken met een aantal leden van haar wijkteam. Ik spreek met een vrouw
die staat te trappelen om haar werk in de PGA te beginnen.

Elizabeth, uit wat voor nest kom jij?
‘Mijn ouders waren gewone, hardwerkende
mensen. Ik ben de oudste van vier kinderen, heb
een zus en twee broers.’
Op mijn vraag of ze uit een kerkelijk meelevend
gezin komt, volgt direct: ‘Nee. We gingen twee
keer per jaar naar de kerk. Met Pasen en Kerst.’

gens de vrouw van het bureau straalde ik helemaal toen ik over fysiotherapie praatte. Ik heb
haar advies opgevolgd en nu vloog ik door de stof
heen en na twee jaar heb ik de studie afgerond.
Vanaf 2004 heb ik met hart en ziel en hoofd en
handen mijn werk gedaan. Ik vind het ook best
moeilijk om het los te laten.’

Maar hoe ben je dan op het pad
van het geloof beland?

Maar waarom toch de keus gemaakt
om predikant te worden?

’Ik zat op een Hervormde lagere school. Kinderen
gingen naar de zondagschool. Ik wilde daar ook
heen. De verhalen en juf Lia, die prachtig kon
vertellen, maakten dat ik er bleef komen. Ik houd
van verhalen vertellen en maken. Je kunt van iets
kleins wat je ziet, wat je opvalt, iets groots maken.
Je hoeft het maar uit te vergroten en er zit een
prachtig verhaal in.’

’Twaalf jaar geleden mocht de behandeling
fysiotherapie in een verpleeghuis nog lang duren.
Tijdens de behandelingen vertelden cliënten alles
waar ze zorgen over hadden, waar ze tegenaan
liepen in hun leven. Er kwam heel wat ellende uit.
Ik had te weinig in huis om te helpen, vond ik. Ik
wilde niet alleen troosten, maar houvast geven. Ik
werkte in een christelijk verpleeghuis en besloot
toen dat ik theologie wilde studeren.’

Je doet nu ander werk. Binnenkort krijg je
je eerste gemeente. Vertel eens over
jouw overstap naar het predikantschap.
Hoe is dat zo gekomen?
‘Ik ben nu fysiotherapeut, daarvoor was ik
bedrijfskundig ingenieur en ik heb ook nog een
diploma als zwemjuffrouw. Heel handig voor
bij het dopen (lacht). Als 16-jarige begon ik vol
overgave aan mijn studie fysiotherapie. Na twee
keer doubleren moest ik ermee stoppen. Met mijn
partner ben ik naar Brabant verhuisd. Dankzij
een typediploma kreeg ik werk als secretaresse.
Toen bleek dat ik het werk aan de andere kant
van de tafel interessanter vond, ben ik aan de
HTS in Eindhoven technische bedrijfskunde gaan
studeren. Dat deed ik naast mijn werk. Ik verzorgde de administratie voor het bedrijf van mijn
partner en werd sales-engineer voor Frankrijk en
later quality-engineer voor heel Europa voor een
bedrijf dat warmtewisselaars maakte voor de
automobielindustrie. Toen raakte ik zwanger. De
Amerikaanse directeur vond dat ik mijn functie
niet meer kon vervullen. Ik moest namelijk veel
reizen. Na de geboorte van het kind kon ik er
wel blijven werken, maar dan 40 uur op kantoor.
Een parttime baan werd niet getolereerd. Zo zat
ik een poos thuis zonder werk. Bij het gesprek op
het re-integratie bureau werd mij gevraagd wat
ik hiervoor had gedaan. Toen ik vertelde van mijn
gestopte studie fysiotherapie werd mij geadviseerd om dat toch vooral weer op te pakken. Vol-
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Hoe heb je dat allemaal gedaan?
Lachend: ‘Dat weet ik niet. Ik was vanuit Brabant alleen met mijn kinderen naar Woudenberg
verhuisd. Dat was in 2005. Ik werkte 28 uur. De
bachelor-studie was op zaterdag. Dan waren de
kinderen bij hun vader. Ik genoot van de colleges.
Ik ben verliefd geworden op God. Hoe meer ik over
God leerde, des te meer ik van Hem ging houden,
en ik kon steeds minder gemakkelijk zonder. Ik
ontdekte dat colleges Oude Testament meer kost
leverden voor de hele week dan sommige preken.’
Op mijn vraag om daar een voorbeeld van te
geven vervolgt Elizabeth: ‘Ruth. Dat verhaal gaat
over ‘lossen’. Ik leerde dat dat hetzelfde betekent
als ‘verlossen’. Ik leerde ook dat ‘aan de voeten
liggen van’ een beeldspraak is voor ‘gemeenschap hebben’. Al met al kwam ik tot de ontdekking dat het OT een boek is voor alledag. Het is
praktisch, geworteld in het hier en nu van toen,
en het kan daarvandaan naar het hier en nu van
deze tijd vertaald worden. Het is zo’n troostrijke
gedachte dat God van al die mensen die zoveel
dingen fout doen toch hun God wil zijn. Elke keer
weer. Het OT is een schatkist. Zo rijk.’ Later in ons
gesprek zal Elizabeth terugkomen op de vraag hoe
ze haar studie heeft voltooid. ’We deden het met
z’n drieën aan de eettafel. Mijn kinderen zaten op
de middelbare school toen ik begon. De afspraak
was dat ik als eerste zou afstuderen, daarna mijn
dochter en dan mijn zoon. Mijn dochter Lisanne,

die nu als basisarts in Apeldoorn werkt, is mij
net te snel af geweest. Mijn zoon Daniël studeert komend jaar af als bioloog in Wageningen.
Totdat hij op kamers ging, woonden we met z’n
drieën in een soort studentenhuis. Ja, we hebben
samen de studie gedaan.’

Een heel andere vraag.
Welke rol speelt muziek in jouw leven
en van welke (kerk)muziek houd je?
‘Ik kon bijna eerder noten lezen dan gewone
letters. Een nichtje dat ouder was dan ik kreeg
fluitles, thuis. Als heel klein meisje stond ik daarnaar te kijken. Ik kreeg van de muziekleraar ook
zo’n fluit in handen. Ik was 4 en met Kerst heb
ik voor het eerst in de kerk gefloten. Later, op
mijn 27e, ben ik dwarsfluit gaan spelen. Toen pas
had ik er het geld voor. In mijn jeugd was dat
gewoonweg te duur. Een paar jaar geleden ben ik
teruggegaan naar de blokfluit: sopraan, alt, tenor.
Mijn leraar wilde mij vroeger al aan de altblokfluit
hebben, maar mijn vingers waren er nog te klein
voor. Ik ben de hele puberteit doorgekomen met
mijn blokfluit. Het was een uitlaatklep voor wat ik
voelde, maar niet kon zeggen. Ik houd van Taizéliederen omdat ze mij bij mezelf brengen. Maar
omdat je samen met anderen zingt, word je meegenomen in het geheel. Verder houd ik erg van
orgelmuziek. Voor mij is dat goddelijke muziek. De
adem van God waait door de pijpen, zeg ik vaak.
Maar ik kan ook genieten van het pianospel van
mijn dochter of vroeger van de elektrische gitaar
van mijn zoon. Wat betreft kerkliederen houd ik
ook van Iona-liederen. Vroeger hield ik niet van
psalmen. Nu kan ik de teksten zo waarderen.’

Levenservaring?
‘Misschien heb ik leren houden van de taal. In de
verpleeghuizen zing ik ook wel liederen in de oude
berijming. De taal is soms verrassend modern.’
Wanneer ik vraag wat haar verwachtingen zijn
over haar werk hier in Aalten zegt Elizabeth dat
ze een ambassadeur van het Koninkrijk van God
wil zijn. Van oorsprong is ze een diaken. Voor haar
zijn hoofd, hart en handen heel erg met elkaar
verbonden.
Ze put inspiratie uit het contact met de
gemeente
leden. ‘Jullie verhalen heb ik nodig.
Die wil ik in verband brengen met het verhaal
van God. Deze omgeving heb ik nodig. Ik kan me
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Overdenking

Alles te fiksen
niet verbinden op afstand. Ik verwacht mijn eigen plekje te kunnen vinden
in Aalten.’ Voorlopig zal Elizabeth pendelen tussen Woudenberg en Aalten,
totdat haar huis op het Hoge Veld klaar is. ’Rentmeesterschap staat hoog in
mijn vaandel. Vanwege het milieu wil ik een modern huis. Het was nog best
lastig om een huis te vinden. Ik had een ander huis op het oog, maar ik werd
overboden. Ik hoop dat gemeenteleden, wanneer mijn huis straks klaar is,
een plant of zaadjes over hebben voor mijn tuin. Dan heeft elke plant zijn
verhaal. Ik houd van mensen. Ik hoop dat dat ook wederzijds is. Ik kijk ernaar
uit om jullie predikant te worden.’

Namens KerkVenster heten wij ds. Elizabeth van Deventer
van harte welkom in onze Gemeente.
Zij zal op 11 juli bevestigd worden en intrede doen,
om 15.00 uur in de Oude Helenakerk

door ds. Folkert de Jong

Kortgeleden keek ik twee films vrij kort na elkaar. Deze films lijken niet op
elkaar, behalve dat het allebei geen blockbusters zijn met een miljoenenpubliek. Wel zijn het films waar je een tijdlang over nadenkt. Deze twee
lieten me niet los, en ver voordat ik ‘aan de beurt’ was om een overdenking te schrijven had ik deze twee al ‘in de pen’.

The sound of metal
De eerste film heet ‘The sound of metal’ en iedereen die mij een beetje
kent, snapt waarom ik meteen was aangetrokken tot de film. Maar
ondanks deze titel is harde muziek maar een klein onderdeel van het verhaal. Drummer Ruben woont in een uitgewoonde camper met zijn vriendin
Lou. Samen maken ze muziek om rond te komen en proberen ze van de
drugs af te blijven. Het is niet gemakkelijk, maar ze komen ergens tot
Ruben zijn gehoor vrij plotseling kwijtraakt. Wanhopig probeert hij door te
gaan alsof er niets veranderd is, maar Lou brengt Ruben bij een christelijke
instelling waar hij leert leven met doofheid. Het gaat daar langzaam beter,
maar zijn droom blijft om een apparaat te laten installeren in zijn oren
door een operatie. Als hij dat daadwerkelijk doet, blijkt hij zijn oude leven
niet meer terug te kunnen krijgen, temeer daar het apparaat de geluiden
niet filtert en hij alles even hard binnenkrijgt.

Adú
Adú is een jongetje van een jaar of 6 uit Kameroen, die door toeval in botsing komt met een internationaal crimineel netwerk. Ze vermoorden zijn
moeder en komen achter hem aan. Adú probeert samen met zijn oudere
zusje te vluchten. Hij verliest uiteindelijk zijn zus en gaat verder met een
oudere jongen de reis naar Europa aan. De film volgt daarnaast het verhaal van een Europeaan die in Kameroen vooral doende is met de illegale
jacht op dieren en de relatie met zijn dochter. Het gemak waarmee hij
van de ene naar de andere plek kan vliegen staat in schril contrast met
de situatie van Adú. Daarnaast zien we scenes bij de grens van Europa,
Melilla, waar een metershoog hek met prikkeldraad de vluchtelingen uit
Europa probeert te weren.

Les 1: Niet alles is te fiksen
Uit deze films haal ik twee belangrijke lessen. De eerste is simpel: Niet alles
is simpel te fiksen. We hebben vaak de neiging om te denken dat voor elk
probleem een simpele oplossing is. Is de band van je fiets lek dan plak je
die. Dat gaat nog wel. Maar dat geldt niet voor elk probleem. Als je doof
bent, moet je dan ‘gerepareerd’ worden? Lost Europa het vraagstuk van
de vluchteling op door een hek te bouwen? Beide ‘oplossingen’ zorgen in
de films voor meer problemen dan ze waard zijn. Mijn punt is niet dat er
niet naar ideeën gezocht moet worden (natuurlijk wel). Wat ik vooral zeg,
is dat we wantrouwig moeten zijn voor simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen. Het vaccin werkt tegen het coronavirus, maar daarmee
zijn de gevolgen van de crisis (economisch, psychisch etc.) niet meteen
weg.

Les 2: G
 od heeft oog voor de Rubens en de Adú’s om ons heen
In ‘The sound of metal’ komt God ter sprake, maar Ruben wil weinig met
Hem te maken hebben. Hoe en waarom wordt niet uitgelegd. Toch ervaart
Ruben momenten van rust en stilte in de instelling. ‘The kingdom of God’
noemt de begeleider die momenten. God is te vinden als het hoofd van
een verslaafde dove man met psychische problemen even rust vindt.
En in Adú? Geloof wordt in de hele film niet meegenomen. Maar deze
film gaat over situaties en mensen die echt bestaan. Ik lees in het Oude
Testament hoe de hele aarde aan God toebehoort en grenzen menselijke
verzinsels zijn. Ik lees hoe God overal eist om recht te doen aan de ‘wees,
weduwe en vreemdeling’. Ik zie in de jonge Adú hoe Jezus als jochie naar
Egypte vluchtte.
God is een God van gerechtigheid en liefde, Hij weet wat we nodig hebben
en heeft oog voor ons. Juist voor die mensen, de Adú’s en de Rubens om
ons heen, heeft hij oog. Het koninkrijk van God kent rust voor Ruben. Veiligheid voor Adú.
Wat betekent het voor mij? Hebben Ruben en Adú daar een plek in?
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06-23533499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

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

Zieken
Wij wensen allen die ziek zijn, therapieën of medische behandelingen ondergaan, veel sterkte. We
denken ook aan de mantelzorgers die familie of
vrienden bijstaan, en wensen hen kracht toe om
het vol te houden.

Stiltecentrum
In de zomermaanden neemt het stiltecentrum, de
ruimte net achter de voordeur van de St. Joriskerk,
een bijzondere plaats in. Overdag is het open, en
lekker koel op warme dagen. Men kan er even stil
zijn, bidden of een kaarsje aansteken.
De bloemengroep zorgt voor verse bloemen
en een lid van de commissie eredienst wisselt
regelmatig een tekst om over na te denken. Pas
geleden was er even geen tekst en dat werd
direct gemist. Maar nu staat er weer een gedicht
of gedachte om even bij stil te staan. Een goede
zomer toegewenst!

Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan 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

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Belevingstuin in Bredevoort
Aan de Winterswijkseweg, in de punt richting
de verkeerslichten, heeft de diaconie van de
PKN Bredevoort een stuk grond liggen. De afgelopen tijd is dit stuk door ophoging en natuurlijke bemesting geschikt gemaakt voor een beter
gebruik.

Wat is de bedoeling?
De diaconie vindt dat het stuk grond op een
mooie, in het oog vallende plek ligt, dicht bij de
kom van Bredevoort. De gedachte is om het perceel de komende jaren zodanig in te richten dat
iedereen in Bredevoort en omstreken er wat aan
kan hebben, en dat duurzaamheid, het milieu en
de natuur er tot hun recht komen.

Openbare veldbloemen-plukplaats
Zoals u misschien gezien hebt, is het perceel ingezaaid met een bloemenmengsel, waardoor de
veldbloemen er dit voorjaar weelderig bloeien.
Onlangs zijn er paden gemaaid, zodat het perceel voor iedereen toegankelijk is en iedereen die

dat wil er lekker kan wandelen. De veldbloemen
mogen ook geplukt worden door iedereen die het
leuk vindt om een Bredevoorts bosje op de vaas
te hebben. U bent dus van harte welkom in de
pluktuin.

Een paar regeltjes voor de goede orde
Graag willen we dat iedereen die de pluktuin
betreedt zoveel mogelijk gebruikmaakt van de
gebaande paden, zodat voorkomen wordt dat het
veld platgetreden wordt.
Ook is het de bedoeling om in deze tuin uw
hond aangelijnd te houden en hondenpoep op te
ruimen en niet op het veld achter te laten.
Verder wordt u gevraagd om uw eventuele afval
mee te nemen naar huis.

Genieten
We hopen dat deze plaats zal uitgroeien tot een
belevingstuin waar iedereen van gaat genieten.
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Geleuf ’t no maor!
Nostalgie
Een paar waeke terugge stond ik op een camping
in Noord-Limburg bi-j het plaetsken Lottum. Een
mooie plek an de Maas, een mooi gebied um te
fietsen rondum het plaetsken Arcen, en met goeie
veerpontverbindingen met het natuurgebied
Maasduinen. Een gebied met prachtege, brede en
goed onderholden fietspaden. Ina en ik heb ons
daor dus good vermaakt, want het weer was ons
ok gunsteg gezind.
Op zonnen mooien zommeraovend gebeurden
der iets op de camping wat ik in jaoren neet
eheurd hadde. Onzen buurman ging veur zienen
camper zitten en ging allerlei bekende en onbekende leedkes spöllen op zienen harmonica. Bi-j
naovraog bleek ’t een Steirische harmonica te
waen en dan nog wel een helen biezunderen en
neet goedkoop, begrep ik uut zien weurde.
De man was ok lid van een groep weet dizze biezundere meziek in ere heelden en was tevens dirigent en instructeur veur leden, wee ’t zich ok ‘t
spöllen op dizze harmonica wilt anleern.
De muziek trof mi-j umdat ik daor hele plezerege herinneringen an had. Vrogger gebeurden ’t
namelek regelmaoteg dat bi-j de boerderi-jen op
dee mooie zommeraovenden espöld werd op een
harmonica of mondharmonica. Wi-j neumden
de mondharmonica trouwens een ‘mondorgel’.
Meestal gebeurden dat an de achterkante van
de boerderi-je. Ok kon ’t gebeuren dat der een
anderen buurman bi-j kwam zitten en met
spölden, of jongeleu wee ’t der bi-j anschaoven
en zo werd der espöld tutdat ’t tweeduuster werd,
en was de aovend mooi an ’t ende.
Ok bi-j mien grotvader in de Wolboom was ’t
vake pries. Mien vader had vake een mondorgel
op zak at e daor hen ging, want zien breur en
mien ome Willem kon ok ontzettend good mondorgel spöllen. At ‘t dus een betjen metzat werd
der espöld. Mien ome Willem had een lichte verstandeleke beperking, maor hee spölden ok alles
uut de kop. Hee was dan ok vake effen helemaol

van de wereld, zo fanatiek as hee met dat mondorgel um kon gaon.
Ik herinner mi-j dat allemaol zo good, umdat mien
vader dat ok zo vake deed op zaoterdagaovend
bi-j ons thuus in Lintel. Hee bespölden allene ‘t
mondorgel, wel had e daor een paar soorten van.
Vraog mi-j neet wat veur soorten, want daor heb
ik gin verstand van. Ik vond ’t allene maor mooi
en nog steeds. At der heden ten dage een band
spölt en zee maakt gebruuk van ‘t mondorgel,
dan dut mi-j dat nog altied wat en dat lig neet an
de laeftied, want dat heb ik al heel lange.
Ok at het slecht weer was werd der bi-j ons thuus,
meestal op zaoterdagaovend, deur mien vader
op ‘t mondorgel espöld. Meestal christelijke
liedjes wee ’t wi-j as kinder ok kenden. Noo kon
mien vader gin noot laezen en as der een minder
bekend lied espöld most worden, dan most mien
mooder het veurzingen en meestal had mien
vader dan de melodie wal te pakken en spölden e
wat ’t halen kon.
Prachteg vonden wi-j dat as kinder en vake was
’t ok een reden um later naor bedde te möggen,
want nao het zingen kwam der een toete pel
pinda’s op taofel en a’w een betjen geluk hadden,
werd der een weckflesse met karsen los-etrokken.
Ik denke dat ik daor een tik van ovver-ehollen heb,
want nog altied bun ik gek op karsen, zo gek dat
ik zelfs een klein boomgaardjen hebbe met dree
grote en veer kleine karsenbeume der in. Daornaost nog wat proemenbeumkes, bessenstruken
en sinds de lesten verjeurdag ok een peren- en ‘n
appelboom. Ok op dat fruit bun ik gek, maor dat
is weer een ander verhaal.
Terugge naor de camping en mien buurman en
buurvrouw. Ik vroge namelek of ik een foto van ‘m
mocht maken at e an ’t spöllen was. Dat mocht.
Ik vertelden ‘m dat ik dee foto graag gebruken
wol veur een dialectverhaal in ons karkblad, en
toen kwam ’t: Zee wollen natuurlek graag wetten
waor ik vandan kwam en in dit geval ok bi-j wat
veur karke ik heurden. Toen kwam der iets wat
wi-j (mien vrouw en ik) al heel vake met-emaakt

hebt in den vrömde, de gasten kent Aalten en/
of de karke wal, bunt der zelfs al in-ewest, toen
de karke los was veur bezichteging. Een prachtige
karke vonden ze ‘t. Jao, zee kennnen der ok een
predikant, ds. Wim Everts of wi-j den ok kennen.
Toen kwam der een heel verhaal van de familiebanden wee ’t der bunt en ik mos toegeven dat ik
den domneer ook good kennen. Toen kwammen
der mooie verhalen en gebeurtenissen ovver en
weer en toen wazze wi-j zowat één grote familie.
Dizze familie kwam uut Hoogeveen en was zelf
ok actief in ’t karkenwark. Op mien vraog of
ze dan ok ds. Pleijsant kenden, mosten ze effen
naodenken, maor jao den, kenden ze toch wal,
maor den was van de gereformeerde karke en zee
waren hervormd, maor noo ok PKN.
Ik bedankten ‘m veur de meziek en ’t gezellege
präötjen, leep terugge naor onze plaatse en
kregge zowaor nog een paar toegiften. ’t Werd
een mooien zommeraovend met een rood
gleuiende hemel in ’t westen en een kolden
Hertog Jan op taofel, hoo wil i-j ‘t mooier hebben.
Arnold Aorentsen

Eerste prijs

Sint Jorisconcert
op 25 juli:
Het Lumen Ensemble
Geweldig nieuws! Het Lumen Ensemble
bestaande uit Anastasia Kozlova, viool,
en Eva Tebbe, harp, geeft een concert
in de St. Joriskerk in Bredevoort.
Zij komen met I DREAM OF. Met werken van
Max Bruch, Calliope Tsoupaki, Stephen Foster,
Carl Engel, Henriette Bosmans, Vaughan Williams en Kate Moore.
Het concert vindt plaats in de St. Joriskerk,
Markt 3, Bredevoort. Het begint om 15.00 uur
en de kerk is open vanaf 14.30 uur. Reserveren
via onze website, maximaal 60 bezoekers.
Tevens vragen wij u zich te houden aan de dan
geldende veiligheidsmaatregelen. Het gebruikelijke drankje na afloop moeten we helaas
nog laten vervallen.

Als u gereserveerd hebt dan is het wellicht
verstandig om vlak voor het concert nog even
onze website te bezoeken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een
richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd
om het mogelijk te maken deze concerten te
blijven organiseren.
sintjorisconcerten.nl - lumenensemble.com

Ben Lammers, onze zeer gewaarde grafisch
ontwerper, won de eerste prijs in de foto
wedstrijd Ode aan het Landschap, dit voorjaar uitgeschreven door de gemeente Aalten
en Achterhoek Toerisme.
Ben won met zijn foto van havezate ’t Walfort.
Een heel oud stuk landschap met een rijke
historie.
Van harte gefeliciteerd Ben, namens het hele
team van KerkVenster.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
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

groenekerk@
kerkvenster.nl

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
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

‘Onze verschillen mogen geen excuus meer
zijn. We kunnen nu al samen op weg, geleid
door de Heilige Geest: we kunnen samen
bidden, evangeliseren en samenwerken.
Dat is de belangrijkste weg waartoe we
geroepen zijn. En die weg heeft een duide
lijk doel: dat van de eenheid. Laten we
kijken wat we concreet samen kunnen doen,
in plaats van ontmoedigd te raken door wat
we samen niet kunnen doen.’
Paus Franciscus op 21 juni 2018 bij zijn bezoek
aan de Wereldraad van Kerken in Genève.

Beste gemeenteleden,
Het zal u bekend zijn dat de rooms-katholieke
geloofsgemeenschap de kerk aan de Dijkstraat
gaat verlaten. Als streefdatum is gepland 1 april
2022. Dat gaat natuurlijk gepaard met emoties,
maar ook met een gevoel van een komend gemis
aan houvast en troost.
In het voorjaar van 2022 is de r.-k. geloofs
gemeenschap in Aalten als het ware ontheemd.
Ze waren opzoek naar een ‘nieuw thuis’, een plek
voor allerlei samenkomsten in het eigen dorp, hoe
gering in aantal ook, een pleisterplaats waar het
leven van alledag samenkomt en weer uitgaat.
In de afgelopen maanden hebben wij, het moderamen van de PG Aalten en de Beheerscommissie van de Geloofsgemeenschap St.-Helena,
gesprekken met elkaar gevoerd met als uitgangs-

Aanpassing
coronamaatregelen
Beste gemeenteleden,

punt: Hoe kunnen wij onze broeders en zusters
een helpende hand toesteken, en wat kunnen wij
voor elkaar betekenen.
Deze gesprekken waren waardevol en warm, en
na overleg met en toestemming van de grote
kerkenraad hebben wij dan ook besloten om hierover verder in overleg te gaan.
De komende maanden zullen wij met elkaar in
gesprek gaan om te kijken welke behoefte er is en
hoe wij samenwerking verder vorm kunnen geven.
De intentie is om onze Oude Helenakerk en Elim
beschikbaar te stellen voor de samenkomsten die
de rooms-katholieke geloofsgemeenschap nog wil
organiseren.
Samen willen wij een impuls geven aan de plaatselijke oecumene in een dorp waaraan de secularisatie niet voorbijgaat. Hierbij willen wij een
signaal afgeven aan de samenleving: het beleven
van het Evangelie met respect voor ieders traditie
en gebruiken.

bredevoort

Wat zou het mooi zijn als de Oude Helenakerk en
Elim als baken in Aalten onderdak kunnen bieden
aan verschillende stromingen in de christenheid,
waardoor wij de eenheid, ook al is die niet kerkelijk, bevorderen.
voorzitter
PG Aalten
Gerard Helmink

voorzitter Beheerscommissie
Geloofsgemeenschap
St.-Helena
Frans Stoltenborg

Overzicht giften Aalten
Op het kerkelijk bureau of
in de brievenbus ontvangen:
Voor de PBD via mevr. R. Wevers-Schreurs € 10,00

Naar aanleiding van de versoepelingen door onze
overheid en het advies dat wij hebben ontvangen
van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad het volgende besloten:
• Wij verruimen het aantal bezoekers
van een kerkdienst naar 250 personen.
• U hoeft zich niet meer van tevoren
aan te melden bij het kerkelijk bureau.
• Het dragen van mondkapjes is niet meer
noodzakelijk.
• Zingen tijdens de diensten is weer toegestaan.
• Bij binnenkomst dient u wel uw naam
en telefoonnummer te noteren
op de aanwezige lijsten.
• Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
• Houd 1,5 meter afstand, in de banken en bij
het binnenkomen en verlaten van de kerk.
• Alle vergaderingen en bijeenkomsten kunnen
weer worden opgestart, mits men
de 1,5 meter afstand kan handhaven.
• Repetities van de Cantorij mogen
weer worden opgestart.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

Via de webshop ontvangen voor KerkBeeld:
10-15 juni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

7,00

Givt
13-05 Doel commissie  .   .   .   .   .   . 
16-05	Protestantse bezoekdienst  .   . 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
23-05	Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
30-05	Jong protestant  .   .   .   .   .   . 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
06-06	Werelddiaconaat  .   .   .   .   .
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
13-06	Missionair werk  .   .   .   .   .   . 
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

€ 21,00
€ 125,00
€ 17,00
€ 177,00
€ 24,00
€ 35,00
€ 4,50
€ 38,00
€ 16,00
€ 37,50
€ 5,00

Via de bankrekening van de diaconie:
Collectes juni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Collectes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gift . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lombok Harapan Baru  .  .  .  . 2x
Bijdrage PKA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage.

€ 25,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
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Ieder afscheid is ook
een nieuw begin
Foto’s: Jan Oberink

Van 19 - 26 juni waren er open dagen
in de Oosterkerk. Ongeveer 150 mensen
hebben ervan gebruikgemaakt om op
hun eigen manier afscheid te nemen
van de kerk als gebouw waar jarenlang
de erediensten gehouden zijn en waar
zij veel beleefd hebben.
Tijdens die dagen zijn er veel verhalen verteld, op
de manier die ook bij de personen past. De leden
van de CAO hebben heel veel mensen gesproken.
Ook hebben zij de architect Vincent Schreurs en
Annelies Lammers gesproken, de bedenker en de
projectleider van de nieuwe bestemming van de
Oosterkerk. In de bovenzaal hingen de bouwtekeningen; het ziet er veelbelovend uit.
Tijdens de open dagen hebben ook de organisten van zich laten horen. Elke avond was er een
andere organist en zij speelden met veel passie
heel mooie muziek. Ook waren er enkele gasten
die het orgel wilden bespelen. Voor de organisten leuk, maar vooral de gastspelers genoten
zichtbaar. Ook de luisteraars genoten. Zij bleven
speciaal zitten om te luisteren, en de compli
menten waren welgemeend.
De Commissie Afscheid Oosterkerk is heel zorgvuldig met de voorbereidingen bezig geweest,
in de hoop dat men zich goed zou voelen bij dit
afscheid.
Op 27 juni was de afscheidsdienst. Predikant
Hendrik Jan Zeldenrijk leidde de dienst op zijn
eigen voortreffelijke manier. Er klonk weemoed
maar ook blijdschap om het nieuwe leven dat het
gebouw krijgt. Zelfs werden er enkele echtparen
genoemd die destijds in de Oosterkerk getrouwd
zijn. Het ene echtpaar was onlangs 60 jaar
getrouwd. Andere echtelieden, Gerrit en Bernarda
te Bokkel-Ebbers, trouwden op 27 juni 1996, op
de dag af 25 jaar geleden. Tijdens de afscheidsdienst zaten zij op de galerij helemaal achteraan,
25 jaar geleden op de eerste rij vooraan.
De CAO kijkt met voldoening terug op de organisatie van het afscheid van de Oosterkerk. De
leden van de commissie hebben met heel veel

plezier samen getracht om een waardig afscheid
te organiseren. Hopelijk bent u, als lid van de
Protestantse Gemeente Aalten, ook tevreden over
de afronding.
Verhalen en anekdotes kunt u lezen in het boek
dat u bestellen kunt. Ook kunt u nog genieten van
prachtige orgelmuziek, gespeeld op het mooie
orgel van de Oosterkerk.
Zowel het boek als de twee cd’s kunt u bestellen
via henk.tepaske@pgaalten.nl.
Commissie Afscheid Oosterkerk
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Laatste dienst
in de Oosterkerk,
27 juni 2021
Tekst: Tijme Bouwers - Foto’s: Jan Oberink

Vandaag is de laatste kerkdienst
gehouden in de Oosterkerk van de
Protestantse Gemeente Aalten.
De kerk is verkocht en wordt
verbouwd tot appartementen.
De coronamaatregelen zijn versoepeld en voor
het eerst mag er vandaag weer gezongen worden.
Ook voor mij is het een bijzondere dienst. De
laatste dienst die ik bijwoonde was op 8 maart
2020. Ds. Wim Everts ging voor in een themadienst met als thema ‘Het Niets’. Toen kwam
corona, en als er kerkgang was toegestaan, was
dat voor een klein aantal. Een plaats in de kerk
moest vooraf gereserveerd worden. Dat heb ik
niet gedaan, het deed me denken aan de tijd dat
ik, vlak na de oorlog, door mijn moeder naar de
kruidenier werd gestuurd met een bonkaart. Kerkgang op de bon, dat is niks voor mij.
Het is een sobere dienst. De voorganger is ds.
Hendrik Jan Zeldenrijk. Aan het begin van de
dienst spreekt Gerard Helmink, voorzitter van de
kerkenraad, een woord van welkom en enkele
woorden bij het sluiten van deze kerk. Een periode
wordt afgesloten. Dat geeft een gevoel van intens
verdriet. Verschillende belangrijke momenten
in het leven zijn door velen hier beleefd. De
herinneringen daaraan blijven en worden doorverteld. Herinneringen aan vreugde en verdriet.
In de nieuwe situatie blijven de deuren open en
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook in de
nieuwe vorm is het een gebouw voor waardevolle
herinneringen.
Er zijn vanmorgen drie organisten die aan de
dienst meewerken. Dat zijn Harry van Wijk, Joop
Ormel en Hans te Winkel. Harry van Wijk speelt
voorafgaande aan de dienst, Joop Ormel en Hans
te Winkel begeleiden de samenzang. De tekst van
de te zingen liederen wordt tegen de achtergrond
van enkele van de gebrandschilderde ramen van
het Onderduikersraam op het scherm geprojecteerd. Dat zijn mooie beelden, het Onderduikersraam is een van de schatten van de Oosterkerk.
Psalm 84 en de Liederen 286, 413 en 362 worden
gezongen. De dominee leest Matteüs 28: 16-20,
de zendingsopdracht van Jezus aan zijn discipelen.

De voorganger begint zijn preek met eraan te
herinneren dat hij en ds. Marieke Andela op 28
november 1999 voorgingen in de afscheidsdienst
van de Westerkerk. Niemand kon zich voorstellen
dat er na 22 jaar weer een gebouw zou worden
gesloten. Toen deed het veel pijn en vandaag
doet het weer pijn. 24 jaar geleden kwam ds.
Zeldenrijk in Aalten en werd er in vijf gebouwen
op zondag een dienst gehouden (gebouw Wilhelmina, Westerkerk, Oude Helenakerk, Oosterkerk en
Zuiderkerk). Nu kunnen de zondagse kerkgangers
van de Protestantse Gemeente met gemak in één
gebouw. Dat doet nog wel het meeste pijn.
Waar moet het vandaag over gaan? Daar waar
het al 107 jaar in dit kerkgebouw over is gegaan.
Over Gods onveranderlijke liefde voor mensen,
ondanks hun gebreken. Bij het dopen, het vieren
van het Avondmaal, belijdenis, rouw- of trouwdienst, altijd brandde de paaskaars. Juist die herinneringen maken het moeilijk afscheid te nemen
van een gebouw. Juist vandaag mogen we weer
zingen. Op bezoek bij iemand die het moeilijk
had, hoorde de dominee deze man zeggen dat
door het zingen in de Oosterkerk hij zich boven
zichzelf uitgetild voelde. De dominee veroorlooft
zich een frivoliteit. Een beetje predikant weet
wanneer mensen getrouwd zijn. Hij kijkt de kerk in
en zoekt Gerrit en Bernarda te Bokkel. Die zijn 25
jaar geleden op deze dag in deze kerk getrouwd.
Aan Joop Ormel vraagt de dominee welke psalm
hij wil spelen. Joop denkt aan psalm 84. De
tempel in die psalm is niet te vergelijken met
de Oosterkerk. Nieuwtestamentisch heeft Jezus
Christus de plaats van de tempel ingenomen, niet
de kerk. Dit gebouw is geen heiligdom. In de beleving van velen is dit gebouw een gewijd gebouw.
Hier hebben ze belangrijke momenten in hun
leven meegemaakt. Het gebouw is als een schuilplaats ervaren, hier ervoeren velen de ontmoeting
met God. Gods aanwezigheid is niet gebonden

aan een gebouw. In Jezus Christus heeft God
onder ons gewoond. Dat is niet gestopt.
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Het is de Heilige Geest
die ons doet inzien dat wij onze weg niet alleen
gaan. De Geest doet meer, verbindt mensen en
blijft mensen verbinden. Ook al maken we van
alles mee waarbij de emoties hoog oplopen.
Gods onveranderlijke liefde heeft 107 jaar in dit
gebouw centraal gestaan in voorspoed, oorlog,
tegenspoed en tijden van crisis. Wij zijn dankbaar
dat Zijn boodschap hier mocht klinken. En we vertrouwen dat Gods’ onveranderlijke liefde centraal
blijft staan in de tijd die voor ons ligt. Moge die
liefde ons blijven verbinden.
Staande wordt een mededeling van overlijden van
een 97-jarig gemeentelid aangehoord, waarna
orgelspel volgt en de verzen 1 en 2 van Lied
753 worden gezongen. De dank- en voorbeden
worden gevolgd door stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Na de zegen
spelen de drie organisten korte orgelwerken.
Hans te Winkel speelt ‘Trumpet Tune’ over psalm
150. Op de schermen is te zien hoe de organist
het klavier bedient. Hij krijgt applaus. Dan speelt
Joop Ormel ‘Es ist das Heil uns kommen her’
gevolgd door het koraal van Lied 966. Ook Joop
krijgt applaus. Tenslotte speelt Harry van Wijk
uit de ‘Suite Gothique’ van L. Boelmann het deel
‘Toccata’. Joop Ormel helpt hem bij het omslaan
van de muziekbladen. Er volgt weer verdiend
applaus. Bij het verlaten van de kerk staat op
de schermen: ‘Fijn dat u erbij was vandaag. We
hopen u weer te ontmoeten in de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk.’
Buiten staat de koffie klaar. Daar maken veel
kerkgangers gebruik van. Ze hebben geen haast
om het voorplein te verlaten. Het is mooi weer en
het is een genoegen om na afloop van een dienst
weer een praatje met elkaar te kunnen maken.

Meer foto’s in het fotoalbum op de website van KerkVenster
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‘Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering’

S. Dali

Beste gemeenteleden,
Op zondag 27 juni jl. hebben wij dan werkelijk
afscheid genomen van onze Oosterkerk.
Het was een prachtige zonnige ochtend. Toen
ik naar de kerk reed, zag ik meerdere van u op
de fiets of lopend op weg naar de Oosterkerk.
Een bijzonder moment, want hoe lang was
het al niet geleden dat we weer met een groot
aantal gemeenteleden een kerkdienst mochten
bezoeken.
Kijkend vanuit de consistorie was het prachtig om
te zien dat de kerk weer volstroomde. Je hoorde
weer het vertrouwde geroezemoes voor de dienst.
De mondkapjes waren niet meer nodig, en het
feit dat we ook weer mochten zingen in de kerk
werd door velen van u als zeer bijzonder en emotioneel ervaren. Ook ikzelf werd erdoor geraakt. Het
was echt bijzonder om na het inleidende orgelspel de gemeente weer te horen zingen. Ook het
prachtige orgelspel voor, tijdens en na de dienst
was een mooie aanvulling op deze dienst.
Het was bijna weer als vanouds.
Maar dat was het natuurlijk niet, het was de
zondag dat wij afscheid moesten nemen van
onze Oosterkerk. Wij vierden er als Protestantse
Gemeente de laatste eredienst. Die ochtend werd
er een periode in ons leven en in dat van onze
gemeente afgesloten.
Ook in de weken daarvoor waren er verschillende
momenten en activiteiten georganiseerd, zodat
elk gemeentelid op zijn of haar manier afscheid
kon nemen van de plek die voor velen zo vertrouwd was. Uit de reacties bleek dat velen van
u, ondanks het verdriet en het gemis, dat zeer
hebben gewaardeerd.
Ik wil namens de kerkenraad eenieder die hieraan
heeft meegewerkt heel erg bedanken voor hun
inzet, ideeën en medewerking.
Ik hoop dat uw herinneringen aan onze Oosterkerk levend blijven, en dat we deze koesteren.
Want eenieder heeft aan dit gebouw zijn eigen
waardevolle herinneringen; momenten van geluk,
van liefde, van nieuw leven, van vertrouwen, van
overdenking en van rust. Maar ook momenten
van vertwijfeling, van onrust en van groot verdriet
en rouw.
Laat al deze momenten in de Oosterkerk voor ons
allen een erfenis zijn die we met ons meedragen,
maar die we ook blijven delen en doorgeven.
Gelukkig blijven de deuren van onze Oosterkerk
niet gesloten.
De kerk blijft bestaan, en zal in zijn nieuwe
bestemming ook weer van grote waarde zijn voor
vele mensen in onze omgeving. Want we weten
dat onze kerk een tweede leven zal krijgen, dat ze
nog steeds mensen zal ontvangen binnen haar
deuren. Nog steeds zal het een plek zijn waar
mensen elkaar zullen ontmoeten, waar liefde,
blijdschap en rust zullen worden ervaren, waar
mensen zich thuis zullen voelen, maar waar ook
het verdriet met elkaar kan worden gedeeld.
Het gebouw zal ook in haar nieuwe rol blijven
zorgen voor waardevolle herinneringen.

Onze Oosterkerk krijgt een nieuw gezicht.
De geboorte van nieuwe herinneringen.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

Oosterkerk overgedragen aan
Tekst: Harm Hoftiezer - Foto’s: Jan Oberink
bouwbedrijf Klomps
Ruim een jaar na de ondertekening van de koopovereenkomst
(op 27 mei 2020) is op donderdag 30 juni 2021 om 16.45 uur
de kerk overgedragen aan bouwbedrijf Klomps.

De ondertekening van de akte van levering vond
plaats in de consistorie van de kerk, onder toezicht van notaris mr. R. Cancian van notariskantoor Hobbelink en Buitink uit Winterswijk.
Een gedenkwaardig moment in de kerkgeschiedenis van de PGA. Een afsluiting van een lang
proces waar al vaak in KerkVenster over geschreven is.
Met name de laatste weken
waren bijzonder. Na de aanstelling van de Commissie Afscheid
Oosterkerk is deze zeer voortvarend te werk gegaan. In korte
tijd heeft deze commissie een
mooi programma in elkaar
gezet. In deze editie van K
 erkVenster kunt u hier een verslag
van lezen.
Haar werk zit er bijna op. Rond
december komt het boek van
de Oosterkerk nog uit.
Op de laatste open dag is de
commissie bedankt voor haar
geweldige werk tot nu toe. Als dank is een symbolisch bloemstuk overhandigd. De houten plak van
een boomstam symboliseert de herbestemming,
de vogel symboliseert de duif.
De duif symboliseert de Heilige Geest maar ook
de brenger van nieuw leven. Een nieuw leven voor
de Oosterkerk, waarbij we hopen dat de toekomstige bewoners ook de Heilige Geest ervaren.
Eenzelfde bloemstuk is ook overhandigd aan de
andere medewerkers van de open dagen en aan
Bram Klomps bij de overdracht.
Annelies Lammers, de initiatiefnemer van het
project, bedankte
namens het bouwteam van Klomps de
PGA voor de prettige
samenwerking.
Na de mooie
afscheidsdienst is
maandag 28 juni
begonnen met de
ontruiming van de
kerk. Veel bezoekers
hebben de inteken
lijst voor een aandenken aan de
Oosterkerk ingevuld.

Er zijn heel veel kerkbanken opgehaald. Deze
krijgen mooie herbestemmingen. De eerste foto’s
hebben we al mogen zien. Hier doet de bank nu
dienst als zitplaats aan de eettafel. Daarnaast
was er veel belangstelling voor collectezakken.
Voor sommige artikelen, waaronder de paaskaarsen en de liederenborden,
hebben we moeten loten.
Dit gebeurde onder toeziend oog
van ‘hulp-notaris’ Herman Onnink.
Bij het demonteren van de banken
kwamen nog diverse collectemunten en kleingeld boven water.
Dat niet iedereen aandachtig naar
de preek luisterde, bleek wel uit de
vondst van ‘ruiten 6’ onder een
bank in het ‘Balse huuksken’. De
eigenaar mag zich melden zodat
hij zijn kaartspel weer compleet
kan maken.
We zijn in overleg met de zorgpartij
om het kunstwerk van Ab Wouters
teruggeplaatst te krijgen. Hetzelfde geldt voor
de kaarsenstandaards op de kansel, de klok en
andere aandenkens die de uurwerkcommissie aan
de kerk geschonken heeft.
De verbouwing zal naar verwachting een jaar
duren. Bram Klomps zal proberen om tijdens
de bouw nog een open dag te organiseren, om
mensen de kans te geven de transformatie te
volgen.
Graag wil ik iedereen die aan het hele proces rond
de verkoop van de Oosterkerk een bijdrage geleverd heeft heel hartelijk bedanken. Het was voor
velen een zeer moeilijk en emotioneel proces.
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Bericht van de Stichting
‘God cares’ uit Malawi
PERIODIC FINANCIAL REPORT FOR
SCHOOL FOR THE BLIND, UCHIZI
FENCE AND ROSE HARA ATTACHMENT
DONATION. Vote of thanks.
A greeting from ‘God cares’ in Ekwendeni
(Malawi) in Jesus mighty name. I write to
present a periodic financial report for the above
three activities. However, before I do so allow
me to express my heartfelt gratitude for the
support rendered to our vulnerable community
of people.
All the support we receive from you, it targets
education of the needy and education is the
key to successful life.
Zo begint de brief die Agnes Mughogho van
de stichting ‘God cares’ in Malawi op 13 juni
schreef aan de diaconie van de PG Aalten.

Vertaling:
PERIODIEK FINANCIEEL VERSLAG VOOR
BLINDENSCHOOL, UCHIZI SCHOOL
OMHEINING EN STEUN AAN ROSE HARA.
Dankbetuiging.
Een groet van ‘God cares’ in Ekwendeni
(Malawi) in Jezus’ machtige naam. Ik schrijf
om een periodiek financieel verslag te presen
teren voor de bovengenoemde drie activiteiten.
Maar voordat ik dat doe, sta me toe om mijn
oprechte dank uit te spreken voor de steun aan
onze kwetsbare gemeenschap van mensen.
Alle steun die we van u ontvangen is gericht op
onderwijs aan behoeftigen en onderwijs is de
sleutel tot een succesvol leven.

Afgelopen mei heeft de diaconie een donatie,
die tot stand kwam met inbreng van meerdere
partijen, overgemaakt aan ‘God cares’ in Malawi.
De afgelopen jaren hebben we vaker geschreven
over ‘God cares’, en met name over de Blindenschool en de Uchizischool. Hermen Ligterink is

geregeld in Malawi geweest
en bezocht beide scholen.
De Blindenschool biedt onderdak en scholing aan blinden
en albino’s. De Uchizischool
maakt onderwijs in het Engels
toegankelijk voor wees
kinderen en kinderen uit arme
gezinnen. Hierdoor krijgen de
kinderen kansen op vervolg
onderwijs, wat belangrijk is
voor hun toekomst.

De donatie van mei was
opgebouwd uit drie delen.
1. Blindenschool
2. Uchizischool
3. Rose Hara

Nieuwe braillemachine voor de Blindenschool

1. Blindenschool

2. Uchizischool

Voor deze school was een nieuwe braille
machine nodig en reparatie van hun eigen
braillemachine. Ook was er behoefte aan diverse
schoolmaterialen.
Door een constructieve samenwerking met ‘Stichting Doorgeefhuis Maria’ kon de Blindenschool
worden geholpen en beschikt deze nu onder meer
over twee braillemachines. Erg belangrijk voor de
ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het gevoel
van eigenwaarde van de blinde en slechtziende
kinderen.
Stichting Doorgeefhuis Maria is te vinden in
Aalten en heeft een tweedehandswinkeltje aan
de Damstraat 4 l. Elke zaterdag tussen 10.30 en
12.30 uur is de winkel open en kunnen spullen
worden gekocht. De opbrengst is voor diverse
goede doelen.
Informatie is te vinden op www.doorgeefhuis.nl
of via Ineke Tieltjes: info@doorgeefhuis.nl.

Deze basisschool is de laatste jaren, met steun
van de diaconie Aalten, uitgegroeid van een
school met twee lokalen tot een volledige school
met acht lokalen, een bibliotheek, latrines, een
algemene ruimte en 269 leerlingen. Echt mooi,
want zo krijgen kansarme kinderen een opstap
naar een toekomst waarin ze op eigen kracht
verder kunnen.
Het sluitstuk wordt op dit moment gemaakt,
namelijk een muur als omheining van het terrein.
De muur is er voor de veiligheid van de leerlingen
en ook ter bescherming van de schooleigendommen. Een belangrijk sluitstuk!

Leerlingen van de Uchizi school
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Muur in aanbouw

Een schets
waarop de
lokalen te zien
zijn en ook de
plaats van
de muur.

3. Rose Hara
Rose volgt een opleiding tot verpleegkundige. Het eenoudergezin
waarin ze opgroeit, leeft zelfvoorzienend en had geen geld om haar
studie te bekostigen.
Nu komen er van tijd tot tijd donaties bij mij (Hermen) binnen. Met
deze donaties wordt Rose geholpen. Agnes van ‘God cares’ begeleidt
Rose. Een onmisbare steun voor Rose. Ze is erg gemotiveerd om haar
doel te bereiken, om op die manier de toekomst voor haarzelf en
haar familie te verbeteren.
Namens de commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’,
Hermen Ligterink

Hieronder links en rechts: Agnes en Rose

Het ‘huis’ waar
Rose woont
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Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 11 juli
09.30 uur:

collecte:
uitgangscollecte:

Zondag 18 juli
09.30 uur:

collecte:
uitgangscollecte:

Zondag 25 juli
09.30 uur:

collecte:
uitgangscollecte:

Kerkdiensten
Aalten

St. Joriskerk

Zondag 11 juli

ds. R. Israël, Amsterdam,
koffiedrinken na de dienst
Diaconie
Kerk

15.00 uur:

Oude Helenakerk

collecte:

ds. E. van Deventer,
bevestiging in het ambt van predikant en intrede
Kerk (Restauratiefonds Oude Helenakerk)

St. Joriskerk

Zondag 18 juli

Oude Helenakerk

St. Joriskerk

Zondag 25 juli

Oude Helenakerk

zangdienst (liederendienst),
koffiedrinken na de dienst
Kerk
Diaconie

ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de dienst
Diaconie
Kerk

09.30 uur:
collecte:

09.30 uur:
collecte:

ds. H.J. Zeldenrijk, Heilig Avondmaal
Werelddiaconaat

ds. E. van Deventer
Kerk (Orgelfonds)

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
KerkBeeld - U kunt de kerkdiensten digitaal Live aanwezig - U kunt bij de diensten live aanwezig zijn.
volgen via KerkBeeld of kerkradio. De aanvangstijden van de diensten staan hierboven.
Voor PG Aalten: kerkbeeldaalten.nl
Voor PG Bredevoort:
pkn-bredevoort.nl/index.php/home/kerkbeeld

Neem en lees

Voor PG Aalten geldt een maximum van 250 personen.
Bij binnenkomst naam en telefoonnummer noteren.
Voor PG Bredevoort geldt een maximum van 60 personen (wel aanmelden).
Bij binnenkomst uw handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden.

Weeksluitingen

Juli 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9
10
11

Deuteronomium 7:1-11
Deuteronomium 7:12-26
Deuteronomium 8:1-6

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

12
13
14
15

Deuteronomium 8:7-20
Deuteronomium 9:1-14
Deuteronomium 9:15-29
Psalm 90

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16
17
18

Marcus 6:1-13
Marcus 6: 14-29
Marcus 6: 30-44

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

19
20
21
22

Marcus 6: 45-56
Deuteronomium 10: 1-11
Deuteronomium 10: 12-22
Deuteronomium 11: 1-9

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

23
24
25

Deuteronomium 11: 10-21
Deuteronomium 11: 22-32
Johannes 6: 1-15

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

26
27
28
29
30

Johannes 6: 16-24
Johannes 6: 25-36
Johannes 6: 37-46
Johannes 6: 47-59
Johannes 6: 60-71

Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Kindernevendienst 4-12 jr.
Voor elke zondagochtend is er, voor zowel Aalten
als Bredevoort, een programma te downloaden
via de website www.kerkvenster.nl.

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

Bij de diensten Bredevoort

Zingen en zangdienst
Zingen in de kerk kan weer! Dus ook de dienst
van 18 juli a.s. wordt een zangdienst in de kerk.
Wel graag nog aanmelden bij de koster
Henk Luimes (zie colofon)
i.v.m. de 1,5 meter afstand.

Bloemengroet
Aalten
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Hobé, Ludgerstraat 18b
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

11 juli	mevr. B. Luiten-Veerbeek
Hogestraat 72/A, 7122 BX
11 juli	dhr. B.J. te Winkel
Kobusweg 13, 7122 WT
12 juli	mevr. G.J. Perebolte-Heideman
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
12 juli	mevr. M.B.J. Karsten-Schoorel
Molenstraat 2/A, 7122 ZW
16 juli	dhr. B. Veldhuis
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
16 juli	dhr. G.H. Winkelhorst
Batavenstraat 33, 7122 ZT
17 juli	mevr. H.H. Mateman-Prinsen
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
18 juli	mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole
Geurdenstraat 54, 7122 CG
19 juli	mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper
Dalweg 33, 7122 BB
19 juli	dhr. G.H. ter Horst
Herenstraat 2/1, 7121 DA
19 juli	mevr. J.A. Duenk-Doornink
Geurdenstraat 14, 7122 CG
20 juli	mevr. B. Driessen-Schreurs
Keizersweg 73, 7121 GN
21 juli	dhr. J.B. Wevers
Geurdenstraat 51, 7122 CG
22 juli	dhr. G.B. Pampiermole
Beerninkweg 3, 7121 MD
22 juli	mevr. D.A. Nijman-Heideman
Zuiderkruis 4, 7122 WZ
22 juli	mevr. G. van Klompenburg-Kloek
‘t Slaa 6, 7123 CV
22 juli	dhr. H. Winkelhorst
Velsdijk 12, 7122 JH
24 juli	mevr. J.B. Lammers-Fles
Polstraat 20, 7121 DH
25 juli	mevr. G. Stronks-Piek
Koeweide 28, 7121 EJ
25 juli	mevr. H.J. Winkelhorst-Lubbers
Koeweide 106, 7121 EK
25 juli	mevr. G.C. Ottevanger-Amersfoort
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 juli	dhr. G.W. Ligterink
Hoge Veld 111, 7122 ZP
27 juli	dhr. W.A. Hoitink
Ringweg 74, 7121 MR
27 juli	mevr. D.J. Timmers-Heideman
Boomkampstraat 4, 7121 ER
28 juli	mevr. H.J. Büttner-Jansen
Koeweide 74, 7121 EK
28 juli	mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers
Bredevoortsestraatweg 111/E, 7121 BG
30 juli	dhr. D.W. Luiten
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Noord

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

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

Dit gaan en stilstaan, traag verstaan
van het licht en donkerte op het pad
laat grenzen wijken
bij de bron die verlangen wekt
om te drinken,
vast te houden, thuis te komen
verzadigd door
Gods goedheid.
Jeanette van Osselen

Pelgrimeren

Een bedankje van Riemer en Evelien Faber

Ja! We mogen weer op vakantie! In de Psalmen
maar ook in vele andere Bijbelse verhalen wordt
het leven voorgesteld als een reis, gaan mensen
op pelgrimage om het heilige te ontmoeten. Ze
stemmen zich luisterend en biddend af op wat
hen persoonlijk gezegd wil worden. Vele Bijbelverhalen gaan over het verlaten van alles wat je
vertrouwd is, het wegtrekken, om God, jezelf en
anderen te vinden.
Zelf ben ik in 1999 vertrokken naar Eibergen.
Vanuit mijn geboortedorp Varsseveld was dat
geen wereldreis, maar het was er wel een die ik
alleen ondernam. Ik kende er - op twee SKB-collega’s na - niemand en moest mijn eigen weg zien
te vinden. Dat was best spannend, maar uiteindelijk bleek dat een van mijn beste keuzes ooit.
Ik stel me voor dat veel jongeren zich op dit
moment met een vergelijkbare mengeling van
onzekerheid en enthousiasme voorbereiden
op een nieuwe stap in hun leven: op kamers,
een nieuwe opleiding, een andere stage … Ook
ouderen moeten soms wegtrekken uit hun vertrouwde omgeving en vaak is dat geen vrijwillige
keuze. Anderen komen op een weg terecht die
ze nooit vrijwillig hadden uitgekozen: een weg
die begint met een slechtnieuwsgesprek of een
overlijden van iemand die je zo dierbaar is. Die
leegte, de eenzaamheid of de angst voor de toekomst vragen om traag verstaan, om de stilte te
begroeten en te vertrouwen dat Gods goedheid
je thuis laat komen.

Graag willen we iedereen bedanken die ons in
welke vorm dan ook gefeliciteerd heeft met ons
40-jarig huwelijksjubileum. Het was hartverwarmend … !
Hartelijke groet,
Evelien en Riemer Faber

Soms trekt het om op weg te gaan,
sporen te volgen en stappen zetten
op oude wegen,
verbonden met de omgeving,
leeg worden,
vol raken van het raadsel van
verbondenheid
en eenvoud.
Het is of lopen vleugels geeft,
geluid is uit, niet storen deze reis:
enkel binnenstem,
ruimte, opborrelend inzicht,
vredevol,
soms eenzaam gaand, verstaanbaarheid
herkennen van
de stilte.

Verhuizing
Dhr. Wim ter Haar is 14 juni verhuisd naar
het Ambtshuis in Bredevoort (Ambthuiswal 2,
kamer 2, 7126 BC) vanwege een toegenomen
zorg
behoefte. We wensen Wim en Lien Gods
nabijheid toe nu ze alleen nog bij elkaar op
bezoek kunnen gaan.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 26 juni is overleden Willem Wildenbeest, de
Egge 63 in Varsseveld, voorheen Beunkdijk 9, in
de leeftijd van 97 jaar. Wij wensen zijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe
in hun verdriet en gemis.

Ziekenhuis
Lang niet iedereen wil in KerkVenster vermeld
worden. Toch vinden mensen die dat niet willen
het vaak wel fijn als er met hen meegeleefd
wordt in soms heel verdrietige omstandigheden.
Gelukkig leven we in een gemeenschap waar
ingrijpende gebeurtenissen toch wel heel snel
bekend worden. Laat u er niet van weerhouden
om mee te leven, ook al staan sommige namen
hier niet vermeld.
Vanuit de Antoniushove in Lichtenvoorde mocht
Ria Veldkamp-ter Haar, Gendringseweg 15, weer
naar huis terugkeren.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wilma de Jong
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel. 06-13493491
wajong@kerkvenster.nl

Overleden
Na een ziekenhuisopname is op 13 juni toch nog
onverwacht mevr. Rikie Jongejan-Jansen, Lichtenvoordsestraatweg 42, rustig ingeslapen. Op de
rouwkaart staat: Nooit meer angst. Eindelijk rust.
Verdrietig omdat zij haar moeten missen, maar
getroost door de gedachte dat zij nu bevrijd is
van alle angsten en rust heeft gevonden, heeft de
familie afscheid van Rikie genomen. Wij wensen
hun kracht en sterkte toe in dit gemis.

Ik leg de naam van mijn moeder in uw handen
Daar is zij veilig, u biedt haar geborgenheid,
En niets of niemand zal haar
		
daaruit kunnen halen
Ook niet de ziekte die haar brein heeft aangetast.
U houdt mijn moeder vast
		
als ik haar los moet laten
U bent steeds bij haar als ze eenzaam is of bang
Uw liefde mag ze iedere dag opnieuw ervaren,
U laat haar nooit van u vervreemden,
		
heel haar leven lang.

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

Jubileum
Op 27 juni vierden Bernarda en Gerrit te BokkelEbbers, Prinsendijk 5, hun zilveren huwelijksjubileum. Wij feliciteren Bernarda, Gerrit en hun kinderen van harte met deze mijlpaal en wensen hun
Gods zegen en nog vele liefdevolle en gelukkige
huwelijksjaren toe.

Pastoraal
Mijn grootmoeder had eens op haar wenslijstje
een lp van Reinata Heemskerk staan met het lied
‘Gebed voor mijn kinderen’. Het begint met de
regel: ‘Ik leg de namen van mijn kinderen in uw
handen’ en het is een gebed van ouders waarin
zij de zorgen om hun kind(eren) aan God voorleggen en om Zijn nabijheid voor hen vragen. Bij
mijn bezoeken aan u komt dit gebed ook wel eens
ter sprake en we hebben het wel eens gelezen,
beluisterd of gezongen.
Soms wordt er gevraagd of ik kinderen heb en ja,
ik ben moeder van twee kinderen.Tegelijkertijd
ben ik ook een dochter. Mijn moeder woont sinds
enkele jaren in een verpleeghuis wegens de ziekte
van Alzheimer. Als ik haar ‘s avonds bezoek maken
we nog een ommetje door de binnentuin van de
zorginstelling en daarna breng ik haar naar bed.
Als ze in bed ligt zingen we het nachtgebedje dat
zij vroeger met mij zong toen ik nog kind was: ‘Ik
ga slapen ik ben moe’. Met veel animo zingt ze
de melodie mee, de woorden zijn vergeten. Na
het amen zegt ze ‘mooi’ en ‘fijn’ en ze maakt me
duidelijk dat ze me wil zoenen. Het is een intiem
moment van echt contact. Als ik mijn jas aantrek
en mijn tas pak, zie ik dat ze met een glimlach om
haar mond haar ogen heeft gesloten en zich niet
meer bewust is van mijn aanwezigheid. Zachtjes
sluit ik de deur.
Als ik door het park terug naar huis wandel, realiseer ik me opnieuw hoe volkomen afhankelijk van
anderen en hoe ongelofelijk kwetsbaar ze daardoor is. Ik weet dat zij goed en liefdevol verzorgd
wordt en dat iedereen zijn best doet, maar soms
vind ik de situatie lastig. Terwijl ik verder loop
komen er woorden in mij op – een variant op het
‘gebed voor mijn kinderen’:

Met een hartelijke groet, uw pastoraal werker,
Wilma de Jong

Kerk in Actie collecteert
voor vluchtelingenkinderen

Ook in 2021 houdt KiA een landelijke huisaan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland. Onze hulp is nog steeds hard
nodig. Kinderen leven er onder erbarmelijke
omstandigheden in onveilige vluchtelingenkampen, waar geweld en bedreigingen aan de
orde van de dag zijn. De coronacrisis heeft de
situatie alleen maar verergerd: kampen zijn
gesloten, kinderen mogen niet naar school.
Wij vinden dat deze kwetsbare kinderen recht
hebben op een beter leven, daarom komen we
samen met u in actie.

Gezocht
Om deze collecte te kunnen laten slagen, zijn
we op zoek naar mensen die een deel van de
collecte in Aalten willen coördineren.
Het coördineren betekent dat je voor een
aantal straten collectanten zoekt, bussen uitgeeft en inneemt. Je kunt het zo klein of groot
maken als je zelf wilt.

Wil je helpen?
Meld je aan bij de scriba (Peter ter Haar)
van de diaconie, pterhaar9@gmail.com
of tel. 06-30706147.
‘Ik droom ervan om naar school te gaan. Ik wil
dokter worden. En ik wil thuis kunnen komen
in een schoon en veilig huis, een plek die mij
beschermt. Het maakt me niet uit waar dat is,
zolang het maar een veilige plek is.’
Bovenstaande woorden zijn een noodkreet
van Hamid, een jonge tiener in kamp Moria
op Lesbos. Voor kinderen zoals Hamid gaan we
door en collecteren van 22 t/m 27 november
huis-aan-huis in zoveel mogelijk plaatsen in
Nederland. De voorbereidingen zijn al in volle
gang!

Op de site van Kerk in Actie
is veel informatie te vinden.
Zie protestantsekerk.nl/thema/collectekracht/
diaconie PGA
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Wijk Zuid

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

Zieken
Mevr. G.J.A. te Linde-ter Horst (Annie), Geurden
straat 38, verblijft na een val momenteel in
Antonia in Terborg om te revalideren. We wensen
haar een spoedig herstel toe en hopen dat ze
gauw weer terug kan naar haar eigen huis.
Dhr. J.W. Legters (Jan Willem), Geurdenstraat 10,
is geopereerd na een val met de fiets. De operatie
is goed verlopen. Op dit moment verblijft hij in
Pronsweide om verder te herstellen en te revalideren. We wensen hem heel veel sterkte en beterschap toe.
We wensen alle mensen die ziek zijn, waar mogelijk, herstel en beterschap toe en Gods liefde en
nabijheid. We wensen de mensen die naast hen
staan kracht toe om er te zijn en om tot zegen
te zijn.

Ontmoeting
Nu er meer mag, is het ook goed om, waar
mogelijk en wenselijk, elkaar weer op te zoeken,
te spreken en te bemoedigen. Ik heb de afgelopen tijd verschillende mensen mogen spreken
en leren kennen. Ik hoop daar de komende tijd
mee door te gaan. Het is fijn om steeds meer
mensen te leren kennen en goede en opbouwende gesprekken met elkaar te hebben. Mocht
u het fijn vinden dat ik bij u kom, dan kunt gerust
contact met mij opnemen.

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

Je hart en leven openstellen voor God
Onlangs werd ik gebeld door een goede bekende.
Ze had een moeilijke en dringende vraag: ‘Er
zijn drie kinderen die acuut opgevangen moeten
worden. Hebben jullie plek of kennen jullie
mensen die liefde en plek hebben om deze kinderen op te vangen?’
Oef! Daar moest ik even over nadenken. Het liefst
zeg ik met heel mijn hart volmondig: ‘Ja, natuurlijk, laat maar komen.’ Het gaat me zo aan het
hart dat er drie jonge kinderen zijn die liefde en
een veilige plek zoeken. In dit geval kon het echt
niet. Wij hebben ons hart, gezin en huis al opengesteld voor kinderen die niet meer thuis kunnen
wonen. Op dit moment zijn al onze kamers vol.
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een ander
liefdevol gezin en heb ik God gevraagd of Hij voor
een goede plek voor deze kinderen wilde zorgen.
En gelukkig is die gevonden. Jezus vindt kinderen
heel belangrijk. Hij zegt het volgende:
Marcus 9: 35 – 37 ‘Wie de belangrijkste wil zijn,
moet de minste van allemaal willen zijn en ieders
dienaar.’36 Hij pakte een kind op en zette het in
hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen
en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n
kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij
opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij
gezonden heeft.’
We kunnen niet allemaal een kind opnemen in
ons huis, maar we kunnen kijken naar wat we
wél kunnen. Hoe kunnen we er zijn voor de kwetsbaren en zwakkeren om ons heen? Hoe kan jij
God ‘opnemen’ in je leven?

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

Crisispastoraat wijk IJzerlo
Totdat ds. Elizabeth van Deventer haar werkzaamheden start (12 juli), 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 de oud-scriba van de wijk
IJzerlo: Henk Heusinkveld. 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 voor de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de oud-scriba.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, oud-scriba wijk IJzerlo

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Uit het oog, niet uit het hart

mei 2021

Beste mensen die de familie Galustyan kennen van vorige brieven uit onze kerkbladen,
Het is alweer een tijd geleden dat wij als werkgroep van ons hebben laten horen.
Door de tragische ziekte en het overlijden van
Wim van de Kamp is er een verandering in onze
werkgroep gekomen. Vanaf maart 2021 heeft
Paul Huijskes het werk van Wim overgenomen.
Door de situatie van de familie Galustyan is

ds. Elizabeth
van Deventer

het nog steeds nodig dat we hen financieel bijstaan. Vanwege de coronapandemie waren er
zeer strenge maatregelen die hen erg isoleerden.
Maandelijks wordt € 100,00 overgemaakt, maar
de pot begint leeg te raken! Jana en Arsen helpen
hun ouders waar mogelijk, ook op financieel
gebied.

Wij vragen u aan deze familie te denken en hen
met een bijdrage op een van de onderstaande
rekeningen te steunen.
• NL65RABO0380215411 Chr. Geref. Kerk - o.v.v. Galustyan
• NL45RABO0112887651 Diaconie Protestantse Gemeente
Aalten - o.v.v. Galustyan

Het nieuwe adres van
Albert en Tatjana Galustyan is:
Tzavella 83, 41222 Larisa, Griekenland,
tel. 0030 698 010 6783.
Een kaartje of telefoontje vinden ze geweldig.
Wij danken u hartelijk voor uw steun
en medeleven.
De werkgroep Galustyan:
• J anny Zomer, Driessenshof 57,
7121 XV Aalten, tel. 0543-473307
•H
 indrik Stegemann, Tubantenstraat 23,
7122 JP Aalten, tel. 0543-472090
hindrikstegemann@gmail.com
•P
 aul Huyskes, Klokkemakersweg 1a,
7122 KB Aalten, tel. 06 42074939
famhuyskes@gmail.com
•G
 erbrand Karsten, Molenstraat 2a,
7122 ZW Aalten, tel. 0543-473681
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In memoriam
H.J. Aalbers

Rikie
Jongejan-Jansen

Hendrik Willem
Wildenbeest

~ Hemmie~

~Rikie~

~Willem~

geboren
12 oktober 1947
overleden
29 mei 2021

geboren
5 juli 1941
overleden
12 juni 2021

geboren
16 januari 1924
overleden
26 juni 2021

Hemmie werd op 12 oktober 1947 geboren. Hij
groeide als oudste op in een warm en hecht gezin
met Jos, Gerrit en de tweeling Jan en Betsy. Hij
had een goede jeugd.
Hij hield veel van zijn moeder en was trots op zijn
vader. Als iemand hem vroeg waar hij vandaan
kwam, zei hij: ‘Ik ben van zandboer Aalbers!’ Daar
kreeg Hemmie zijn liefde voor alles wat reed met
de paplepel ingegoten. Later reed hij het liefst
van alles rond in zijn Mercedes cabrio. Mercedes
was zijn favoriete automerk.
Hij was goed in metselen en ging in de bouw.
Toen hij bij Jan Hogenkamp werkte, leerde hij Ali
kennen. Op 22 december 1972 trouwden ze. Ze
woonden bij Ali’s ouders tot Hemmie hun eigen
huis af had. Susan, Marjan en Heike werden
geboren.
Hemmie was een lieve en zorgzame man, vader
en opa die goed was voor mens en dier. Als
vader leerde hij zijn dochters zich aan afspraken
te houden, bescheiden en tevreden te zijn en hij
maakte veel plezier met ze. Hij gunde hun en Ali
alles. Hemmie bleef zijn kinderen tot het laatst
toe helpen en steunen waar hij kon. Hij was trots
op hen.
Samen met Henk nam Hemmie de boerderij van
zijn schoonvader over en verhuisde naar ’t Witte
Veane. Toen zijn gezondheid minder werd, bleef
hij aan auto’s en motoren sleutelen. Zijn passie!
Hemmie had een goed contact met zijn buren
en hielp waar hij kon. Hij hield van vrede en verdraagzaamheid. Hij was recht door zee, bood zijn
excuses aan als hij iets verkeerds zei en was heel
vergevingsgezind.
Hemmie hield van Duitse schlagers en genoot
ervan om samen met Ali een dansje te maken. Hij
was dol op gezelligheid en lekker eten. Hemmie
hield van orde en netheid.
Hij hielp Edwin met het opstarten van zijn eigen
bedrijf. Hij was trots op hem en het bedrijf. Ook
vond hij het fijn om pakjes voor Susan weg te
brengen. Hij hield ervan om ‘op de klep’ te zijn en
was graag onder de mensen.
Hemmie was een leuke opa voor Tim, Rick en
Beernd. Hij maakte plezier met ze, deed leuke
dingen met ze en hielp ze waar hij kon.
Hij had een fijn leven met Ali. Maar Hemmie’s
hart was niet zo sterk. Ondanks dat hij altijd voorzichtig was, kreeg hij toch corona en daaraan is
hij overleden. Tot het laatst toe bleef hij zorgzaam en belangstellend voor zijn geliefden.
Hemmie is een mooie ster geworden en hij leeft
door in al het goede dat hij achterlaat in zijn
geliefden.
 Ga in vrede; blijf in liefde.
We houden van jou!
Meer dan er sterren aan de hemel staan.

Iedereen is uniek en kent een eigen levensverhaal. Zo ook Rikie Jongejan-Jansen. Ze groeit op
op Dale 93, als jongste dochter met een bijna
drie jaar oudere broer Bennie. Rikie gaat naar
de lagere school en daarna nog twee jaar naar
de MULO, waarna ze thuis moet blijven omdat
haar moeder met een gebroken enkel hulp nodig
heeft. Dan wordt haar gevraagd te komen werken
bij Garritsen, die een verfwinkel annex drogisterij
heeft. Met een leuk team van collega’s is het daar
plezierig werken. Daar leert ze ook Bertus Jongejan uit Rotterdam kennen, wiens opa en oma in
Aalten wonen en die zijn filmrolletjes opvallend
vaak bij Rikie komt inleveren.
Ze trouwen op 9 augustus 1967 en gaan in
het ouderlijk huis bij moeder, broer Bennie en
schoonzus Dinie wonen, dat inmiddels is verbouwd tot drie woongedeeltes onder één dak. De
vader van Rikie is op tragische wijze overleden en
zo nemen beide kinderen en hun partners de zorg
van moeder en schoonmoeder op zich.
In haar vrije tijd is Rikie graag in de tuin bezig,
een grote liefhebberij, net als de poedels die ze
door de jaren heen hebben gehad.
Maar het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Het overlijden van haar vader heeft een
hele impact, maar ook de tien jaar durende zorg
voor moeder, die dementerend wordt, hakt er flink
in. Rikie is echter een zorgzame vrouw en vervult
haar plicht als dochter en echtgenote met verve.
Toch eist door de jaren heen alles zijn tol, waardoor ze lichamelijke tegenslagen kent, minder
mobiel wordt en zelfs in een rolstoel terechtkomt.
En ook geestelijk blijft het lastig. De zwaarmoedigheid die zich soms uit in depressies, die uiteindelijk tot een angststoornis uitgroeien, zijn lastig
voor haarzelf en ook voor iedereen dichtbij.
Gelukkig weet ze Bertus aan haar zijde, die met
alle liefde en geduld voor haar blijft zorgen. In
voor- en tegenspoed, hij blijft haar rots in de
branding. Tot een bacteriële infectie haar fataal
wordt, omdat de behandeling niet aanslaat.
Verdrietig maar ook met een gevoel van opluchting dat verder lijden haar bespaard is gebleven,
laat Bertus zijn Rikie los. Nooit meer angst, eindelijk rust. Het is goed zo.
Mirjam Hulshof
ritueelbegeleider bij afscheid

Willem Wildenbeest is geboren in Meddo in een
gezin van acht kinderen, waarvan hij de vierde
was.
Zoals in die tijd gebruikelijk ging Willem na de
lagere school direct werken. Hij deed dit op een
boerderij in het Woold.
Later ging hij een aantal jaren werken bij een
boomkweker in Lichtenvoorde. Later zei hij dat hij
dat eigenlijk altijd het leukste werk had gevonden.
Omdat Willem in de oorlogsjaren de leeftijd kreeg
dat hij werd opgeroepen om te gaan werken
in Duitsland, dook hij onder op de Beunkdijk in
Aalten. Daar ontmoette hij Janna Lensink en ontstond er tussen hen iets moois.
In 1948 trouwden zij, en Willem ging wonen bij
Janna en zijn schoonouders op de boerderij aan
de Beunkdijk.
Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren:
Diny, Henk en Joop. Helaas overleed Joop al na
enkele weken. Een groot verdriet waar niet over
gepraat werd.
Omdat de inkomsten van de kleine boerderij
niet voldoende waren, heeft Willem daarnaast
ook altijd een baan gehad. Bij de boterfabriek
in Aalten en later bij de Ruva en Svedex in
Varsseveld.
Willem was een plichtsgetrouw man en heeft
altijd bijzonder hard gewerkt.
Na het overlijden van zijn vrouw Janna is hij niet
in een hoekje gaan zitten. Ondanks het verdriet
pakte hij zijn leven toch weer op, ook al was
alles anders geworden. Hij hechtte zeer aan zijn
zelfstandigheid.
Willem Wildenbeest was een sociaal man die
hield van contacten. Hij genoot van de natuur,
van de uitstapjes en zeker ook van de kleinkinderen. Ook de buurt met alle contacten vond
hij heel fijn. Willem was niet iemand die zich
heel makkelijk in het hart liet kijken en ook niet
iemand die makkelijk om hulp vroeg. Eigenlijk
ging het altijd wel goed, volgens hem.
Na een ongelukkige val in 2019 kon Willem niet
meer zelfstandig thuis blijven wonen. De laatste
twee jaar van zijn leven heeft hij het goed
gehad op de Bettekamp in Varsseveld, maar tot
het laatst toe heeft Willem zijn zelfstandigheid
gemist.
Voor Willem Wildenbeest is het geloof in zijn leven
altijd een ankerpunt geweest, zoals hij zelf zei. Hij
was dankbaar dat hij op zo’n goede manier deze
hoge leeftijd mocht bereiken. Willem heeft zijn
lange leven geleefd in het vertrouwen dat de Heer
erbij was, en het was zijn vertrouwen dat de Heer
er ook bij zou zijn over zijn dood heen.

Namens de familie,
Anneke Wattel-de Vries

Hendrik Jan Zeldenrijk
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Tekst en foto: Jan Oberink - Oude foto’s via Harm Hoitink

verlaat. De dienst begon daardoor niet om 14.30
maar om 14.50 uur.
Hermien komt vandaag vooral voor het gevoel.
Rustig even in de bank zitten en alles van de afgelopen jaren aan je voorbij laten gaan. Harm haalt
herinneringen op en bewondert het orgel. Ad
Doornink vertelt nog wat wetenswaardigheden
van de kerk, o.a. over de secco van ‘Het Laatste
Oordeel’.
Het echtpaar geeft nu geen feest maar wil dat
het komende jaar goedmaken, tegelijk met de
75e verjaardag in 2022 van Harm.
Op donderdag 24 juni heb ik in de Oude Helena
kerk het echtpaar Hoitink op de foto gezet.
Het echtpaar Harm (74) en Hermien (72) H
 oitinkMeurs, wonend in Zelhem, wilde de kerk bezoeken
op de dag dat ze 50 jaar geleden (24 juni 1971)
in deze kerk elkaar het jawoord gaven. Ze zijn
beiden in Aalten geboren en getogen. Harm
leidde de zondagsschool, en het kerstfeest werd
in de kerk gevierd met chocolademelk en het
meegeven van een boekje van W.G. van der Hulst.
Later kwamen daar de jeugddiensten bij. Ze herinneren zich nog het collecteren met de lange
stokken. Dan moest je heel goed oppassen dat
je de kandelaren niet raakte. Harm houdt van
muziek, vandaar ook zijn belangstelling voor het
orgel. Hij was lid van De Eendracht en later van
een muziekgezelschap van klassieke muziek. Na
hun trouwen is het echtpaar in Enschede gaan

Kerkbezichtiging OHK

Na het bezoek aan de kerk hebben we (Harm,
Hermien, Ad en ik) nog gezellig bij Stegers op het
terras onder het genot van koffie en appelgebak
nagepraat over van alles en nog wat van vroeger.

wonen. In 1975 zijn ze verhuisd naar Zelhem,
waar ze nog steeds wonen. Toch komen ze nog
regelmatig in Aalten en omgeving. Veel familie en
bekenden wonen hier. Ook volgt Harm op Facebook de Aaltense geschiedenis.
Harm was onderwijzer in Enschede, en de leerlingen van zijn klas kwamen op de trouwdag met
auto’s naar Aalten. Een van die leerlingen heeft
nog een felicitatie gezonden en vertelde daarbij
dat hij zich die dag nog heel goed kan herinneren.
Ze moesten een erehaag bij de kerk vormen.
Harm en Hermien vertelden dat ze bij aankomst
bij de kerk toch nog maar een poosje hebben
rondgereden. De dominee (De Ruyter) had zich

Restauratiefonds aangemeld voor Erfgoedprijs
Iets later dan we gewend zijn gaan de deuren
van de Oude Helenakerk weer open voor bezichtiging. Van 1 juli tot en met september hoopt de
commissie die deze openstelling regelt namens
het Restauratiefonds weer veel mensen te ontmoeten. Vakantiegangers, voorbijgangers maar
ook gemeenteleden en andere inwoners van
Aalten en omstreken zijn natuurlijk van harte
welkom. Even de kerk bezoeken voor een rustmoment of om anderen te ontmoeten kan heel ontspannend en rustgevend werken.

De openingstijden zijn:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur
• Op de Open Monumentendag
11 september a.s. is de kerk
open van 09.30 uur tot 17.00 uur.
KerkVenster zal ook regelmatig aanwezig zijn om
weer mooie verhalen op te tekenen van bezoekers
die van elders komen. In de komende nummers
zult u regelmatig zo’n verhaal aantreffen.
Bij bezoek aan dit kerkgebouw zullen de dan geldende coronaregels van kracht zijn.

Elk jaar reikt het college van burge
meester en wethouders van de
gemeente Aalten de Erfgoedprijs uit.
Met het toekennen van de prijs wil
het college haar waardering uitspreken
voor het behoud en de wijze van
herstel van waardevolle oude panden
of objecten in de gemeente.
De Stichting Restauratiefonds voor de Oude St.
Helenakerk heeft zich dit jaar ook aangemeld en
is door de Commissie Cultureel Erfgoed van de
gemeente Aalten voorgedragen, samen met drie
andere kandidaten.
Het Restauratiefonds zet zich in voor zowel exterieur als interieur van de Oude Helenakerk. Door
middel van allerlei acties draagt de stichting bij
aan de kosten voor het groot onderhoud en de
restauratie van deze monumentale kerk in het
centrum van Aalten.
De stichting is officieel opgericht op 28 augustus
1986, maar daarvoor was al een groep mensen
bezig om geld in te zamelen voor de restauratie
van dit prachtige monument. Dat was voor het
eerst in juli 1981, toen deze groep geld inzamelde
door deel te nemen aan de Aaltendagen met het
schenken van koffie en thee in het ‘straatje van

Elim’. Daarna volgden grotere acties als: kerkboeldagen, veilingen, uitgave van het boek ‘Rondom
de Oude Sint Helenakerk’, de kerstplaat met alle
Aaltense koren, wandeltochten, toneelavonden
en niet te vergeten de adventsmarkt in december.
Het Restauratiefonds droeg fors bij aan de verschillende restauraties en het groot onderhoud
van deze kerk, en heeft nog een flinke pot met
geld om dat ook de komende jaren te doen.
De prijs wordt uitgereikt rond Open Monumentendag in september van dit jaar.
We wensen bestuur en medewerkers van het Restauratiefonds veel succes toe.
redactie KerkVenster
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Gelukkig, het kan weer!

Een vrachtwagen met 110 m3 ruimte
Na een lange periode van beperkingen is het nu
weer mogelijk om een lading hulpgoederen te
transporteren met bestemming Roemenië. In de
provincie Salaj zijn ze er erg blij mee. Ziekenhuisbedden, meubels, huisraad en kleding lagen al
heel lang te wachten in de opslag. Het was elk
jaar gelukt om twee à drie transporten te organiseren, maar de laatste anderhalf jaar even niet.
Je kunt je voorstellen hoe vol het magazijn is.
Maar op vrijdag 25 juni konden we met behulp

van een vijftiental vrijwilligers weer gaan laden.
Om twee uur zijn we begonnen en om half twaalf
konden we chauffeur Tibor begeleiden tot aan de
grens van Duitsland op zijn terugreis naar Jibou
in Roemenië. Tot nu toe hebben we gratis een
pand van ‘De Woonplaats’ aan de Hogestraat als
opslagruimte mogen gebruiken, maar daar komt
een einde aan. Renovatieplannen in de Hogestraat maken het noodzakelijk om het pand leeg te
maken, en daarmee komt er ook een eind aan het
inzamelen van goederen. We bedanken iedereen
die goederen heeft aangeleverd en betrokkenheid heeft getoond, de firma Dorcas voor het
samenstellen van de vele pallets met huisraad en
kleding, ‘De Woonplaats’ voor het beschikbaar
stellen van het pand en transportbedrijf OVT
voor het regelmatig mogen gebruiken van de heftruck. (En niet te vergeten een tiental jongeren
die, volgens de politie, het laatste halfjaar meerdere malen heeft ingebroken en gemeend heeft
een feestje te moeten vieren door met messen
meubelbekleding en matrassen kapot te snijden.
Ook de smeerboel en vernielingen die ze hebben
aangericht zijn aanzienlijk. Mogelijk gaan ze

Vooral de alleenstaande vrouwen
hebben het moeilijk in Roemenië.
binnenkort met bezems en schoonmaakmiddelen
weer in de weer om hun sporen op te ruimen.)
Als de rit naar Roemenië voorspoedig verloopt
dan zal het transport maandag in Jibou aankomen en zullen de ouderen en behoeftigen
kunnen genieten van de hulp uit Aalten.
Nogmaals bedankt!
Stichting Roemenië Aalten-Salaj

DinXperience ook in de kerk
Op zondag 18 juli 2021 staat DinXperience
gepland. Op ruim twintig locaties, verspreid
over Dinxperlo en Suderwick, worden die
dag meer dan 150 voorstellingen vertoond.
Alle facetten van de samenleving van
Dinxperwick komen in deze voorstellingen
aan de orde. Door middel van muziek, dans,
poëzie, toneel, vertellingen en zang van
zowel Duitse als Nederlandse amateur- en
professionele artiesten beleeft de bezoeker
het leven langs beide zijden van de grens in
verleden, heden en toekomst.

Arjan Breukhoven

De rol van de kerk
De dorpskerk, ook wel Sint-Liboriuskerk, is een van
de locaties van DinXperience en dat is niet voor
niets. De kerk neemt een belangrijke plaats in in
de geschiedenis van Dinxperlo en Suderwick. Het
ontstaan gaat terug tot ca. 1280. Op de grondvesten van toen is later de nu bestaande kerk

gebouwd. Door het ontbreken van een eigen
kerk in Suderwick en De Heurne trok de Dorpskerk ook kerkgangers uit omringende dorpen.
Uit gewoonte namen inwoners uit Suderwick
de ingang aan de zuidzijde (Suderwickse deur)
en namen plaats op de Suderwickse zolder. Aan
de noordzijde van de kerk bevinden zich een
‘Heurnse deur’ en de ‘Heurnse zolder’. De hoofdingang van de kerk werd door Dinxperlose dorpelingen gebruikt. Dus zelfs toen al was er sprake
van ‘samen leven aan de grens’.
Tijdens DinXperience zijn ook de twee kerken in
Suderwick, beide gelegen aan de grens, een speellocatie. Tijdens de Reformatie werd de roomskatholieke parochie te Dinxperlo opgeheven. In
1681 werd in Suderwick een rooms-katholieke
parochie gesticht en precies tegen de grens
bouwde men een kapel, zodat ook de katholieken
uit Dinxperlo daar konden kerken. Dit werd de
St. Michaëls Katholische Kirche. En in 1877 werd
de Evangelisch-Reformierte Kirche Suderwick
ingewijd. Tegenwoordig is dit een zelfverzekerde,
onafhankelijke gemeente die openstaat voor
alles wat nieuw is. Kijkend naar de eeuwenoude
banden met Dinxperlo kun je zeggen dat Suderwick de kleinste onafhankelijke protestantse
gemeente in Noordrijn-Westfalen is, maar ook de
meest Nederlandse van alle Duitse gemeentes
(lees de interessante geschiedenis van deze kerk
op evangelische-kirche-suderwick.de/geschichte/ ).
Als u nog nooit in de St. Michaëls Katholische
Kirche (Hellweg 34) of de Evangelisch-Reformierte
Kirche (Johannes-Meis-Strasse) bent geweest, dan
is het beslist de moeite waard om deze op 18 juli
te bezoeken.

Il canto di Rome. Foto: Sonja Oude Smeijers

Wat te doen?
Het programma van DinXperience is erg geva
rieerd. Er zijn routes voor gezinnen, voor mensen
die van poëzie of klassieke muziek houden of
voor liefhebbers van theater. Eigenlijk zit er voor
iedereen wel een geschikte route bij.

Tickets
Alle voorstellingen zijn ingedeeld in veertig verschillende routes. Je koopt een ticket voor een
route en die route bevat altijd drie of vier voorstellingen. Je stelt dus niet zelf je route samen,
maar je kiest vooraf uit het aanbod een van de
veertig samengestelde routes. Ieder optreden
duurt tussen de 30 en 45 minuten.
Een route die uit drie voorstellingen bestaat,
kost € 10,00.
Een route van vier voorstellingen kost € 15,00.
Tickets zijn online te bestellen via de website.
Lees meer over het totale programma
op www.dinxperience.nl.
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.

Hallo allemaal,

Deze tijd van het jaa
r gebeurt er heel ve
el met sport.
Zondag is de finale
van het EK voetba
l. De Tour de France
is bezig. Formule 1
is volop bezig. De Ol
ympische Spelen
beginnen bijna. Ied
ereen is keihard aa
n het trainen voor
doel. God heeft de
zijn
ze talenten gegeve
n. God geeft ieder
een talent! Dit hoef
een
t niet per se iets te
maken te hebben
met sport, het ka
n ook een ander ta
lent zijn. Misschien
je je talent al gevo
heb
nden, misschien oo
k niet. Ga dan op zo
naar wat je talent
ek
is. God zal je hierb
ij helpen.
Fijne weken!
Henrike Jentink

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus
en geeft het kerkelijk jaar
aan met de k leuren paars,
wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465

Het is weer vakantietijd en velen
trekken eropuit. In deze periode
worden ook veel kerken bezocht,
dat weten we uit ervaring. Al heel
veel jaren roept de redactie van
KerkVenster u op om die ervaring
met de lezers van KerkVenster te
delen door foto’s te maken van de
kerk die u bezoekt en zo mogelijk
wat bijzonderheden van zo’n kerk
te noteren en aan ons op te sturen.
U hoeft geen schrijverstalent te
hebben of beroepsfotograaf te zijn.
Wij en veel lezers van ons kerkblad
zien uw bijdrage graag tegemoet.
Blitterswijck
Zelf waren we eind juni in het prachtige
Noord- Limburg. Op een van onze fietstochten
kwamen we een prachtige maar eenvoudige
kerk tegen in het dorpje Blitterswijck. Een
protestantse kerk in het overwegend roomskatholieke zuiden. Jammer genoeg was de
kerk gesloten, dus enkel een foto van de buitenzijde, met daarnaast het oudste gedeelte
van de begraafplaats.

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

Volgens het informatiebord worden er in de
zomerdag nog regelmatig diensten gehouden.
Daarnaast zijn kerkgangers welkom in de
protestantse kerk van Venray, waar deze
kerk blijkbaar onder valt. Als ik hun website
bezoek, zie ik dat deze gemeente verspreid is
over een groot gebied met veel kleine dorpen
en plaatsen. Graag had ik u ruimere informatie willen geven, maar helaas waren bijna
alle kerken die we tegenkwamen gesloten.
Dat komt in het katholieke zuiden bijna nooit
voor, mogelijk is corona de oorzaak. Hopelijk
een volgende keer beter.
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten en
Bredevoort kunnen een post
abonnement op KerkVenster

nemen. De abonnements
kosten bedragen € 45,00
per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op
vrijdag 30 juli 2021.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties
en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aan
leveren. Uiterste inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 21 juli 2021
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2021 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2021.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

Je wordt van harte uitgenodigd voor de catechese!
Eindelijk is het zover! We mogen weer fysieke activiteiten voor het jeugdwerk gaan organiseren!
Daarom willen we jullie van harte uitnodigen om je
aan te melden voor een van de onderstaande activiteiten en hopen we jullie allemaal in het nieuwe
jeugdwerkseizoen (weer) te ontmoeten.

De Diepgang
voor jongeren van 16 jaar en ouder

Ontwikkelingen rondom Ludgerstraat 66

Basiscatechese
Als je in groep 6, 7 en 8 van de basisschool zit
ben je van harte welkom bij de basiscatechese. We
komen een aantal keren bij elkaar in het huis naast
de Zuiderkerk (Ludgerstraat 66). Door middel van
spel en andere leuke werkvormen ontdekken we
samen wat het geloof voor ons betekent.

#Durfte
voor jongeren vanaf 12 jaar

#Durfte staat voor: ontdekken, ontwikkelen
en groeien. Samen aan de slag vanuit een gezamenlijke interesse zoals bijvoorbeeld tuinieren, het
organiseren van een activiteit, creatief bezig zijn,
muziek maken, gamen, sporten, fotografie enz.
Vanuit deze gezamenlijke interesses leggen we de
link naar het geloof. #Durfte staat dus voor verbinding, talent, geloofsgesprek en iets doen voor een
ander.

Eens in de drie weken op zondagavond komt deze
groep bij elkaar aan de Ludgerstraat. Samen eten
wat we samen hebben gekookt. We praten over hoe
we met volleyballen wedstrijden verliezen, welke
Netflix-serie beter is, hoe het met je gaat, enzovoort. Maar daarnaast gaan we ook de diepte in.
Je hebt in de kerk en op school wel het een en ander
meegekregen over christelijk geloof, maar wat het
voor jou nu kan betekenen? Leuk, ouders die wat
met God hebben, maar is het voor mij ook belangrijk? Bestaat God? Hoe werkt bidden? Maar het
kan ook echt persoonlijk worden: vragen als ‘wat
moet ik met mijn leven? Welke keuzes kan ik nu het
beste maken?’

Belijdenis doen
Wanneer je erover denkt om belijdenis te doen
dan ben je hartelijk welkom bij de belijdeniscatechese. De belijdenisgroep wordt begeleid door de
jongerenpredikant. Tijdens de belijdeniscatechese
wordt gesproken over belijdenis doen, maar ook
over allerlei vragen rondom geloof waarover je graag
meer wilt weten. Zo komen op deze avonden de
meest wezenlijke onderwerpen van het christelijk
geloof aan de orde.

Wanneer je mee wilt doen met een van de bovengenoemde activiteiten,
meld je dan nu aan via www.kerkvenster.nl. Daar vind je een digitaal opgave
formulier. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact

Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Een plek
waar je welkom bent, waar je mag zijn wie je bent.
Waar je wordt gezien en er naar je wordt geluisterd. Waar je even niets hoeft, gewoon kunt ‘zijn’.
Maar ook waar je samen bezig kunt zijn op een
creatieve manier, een spel, samen koken of verhalen met elkaar delen. Kortom een plek waar je je
thuis voelt … Nu niet meer alleen voor kinderen en
jongeren van de Protestantse Gemeente Aalten,
maar voor alle jongeren van Aalten. Want het jeugdwerk van de PGA gaat (meer) samenwerken met
het jongerenwerk van Figulus Welzijn.
Zo zullen er in en rondom Ludgerstraat 66 activiteiten georganiseerd worden vanuit de kerk, door
Figulus én gezamenlijk. Over het hoe en wat houden
we jullie op de hoogte via (o.a.) Andersumme.
Op deze Andersumme alvast een foto van de jongerenwerkers die je tegen kunt komen aan de Ludger
straat 66: Elles Klompenhouwer (Figulus Welzijn),
Michiel Stronks (Figulus Welzijn) en Heidi Ebbers
(Protestantse Gemeente Aalten). Meer informatie
volgt binnenkort, en hopelijk mogen we jullie snel
(weer) ontmoeten!

op via jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl (hou ook Andersumme in
de gaten voor informatie over hoe en wanneer we gaan starten).

Hallo allemaal,
Op 13 Juni is er gezongen tijdens de dienst met
A-company en de Diepgang. Wij die meededen vinden
het heel leuk om in de dienst te zingen en ook om te
mogen zingen voor God. Lijkt het jou ook leuk om in
een dienst mee te zingen? Lees dan verder!

A-company zoekt muzikanten
en zangers/zangeressen
Hou je van zingen en/of muziek maken in een band,
dan zoeken we jou! Langzaamaan gaat alles weer
open. Ook mag er weer gezongen en gemusiceerd

worden in een koor, muziekvereni
ging of band. A-company hoort daar ook bij!
Deze groep bestaat uit muzikanten en zangers/
zangeressen die, in wisselende samenstelling,
onder leiding van de enthousiaste dirigent/muzikaal leider Johan Klein Nibbelink meewerken aan
Regenboogdiensten.
Om tot een goede uitvoering te komen wordt er
drie keer gerepeteerd (twee avonden en de zaterdagmorgen voor de zondagochtend) en er wordt om
zelfstudie gevraagd.			
Wanneer je je aanmeldt, kom je in een bestand te

staan. Dit wordt geraadpleegd
wanneer we een uitnodiging ontvangen om aan een
dienst mee te werken. Vervolgens krijg je een mail
om je aan te melden, met daarbij de data van de
repetities en het optreden. Deze mail ga je beantwoorden en het repeteren kan beginnen.
Kun je niet, dan meld je je voor die keer af. Wie weet
lukt het een volgende keer wel. Dus hou je van zingen,
muziek maken in een band in wisselende samenstelling, meld je dan nu aan op a-company@kerkvenster.nl.
Wim Jentink

