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Rentmeesterschap en klimaat
De klimaatcrisis, zichtbaar in een veranderend
klimaat, is een van de belangrijkste onderwerpen
van onze tijd. Het onderwerp dringt zich op in
allerlei vormen: recent door droogte, overstromingen en bosbranden. Het is ook een onderwerp
waarover verschillend gedacht wordt, met name
wat betreft de aanpak.
Vanuit het christelijk geloof kunnen we bijdragen
aan de klimaatdiscussie, zeker ook door onze
levenswijze. In zijn afscheidscollege als hoogleraar ethiek aan de Protestantse Universiteit (juni
2021) verwoordt prof. dr. Frits de Lange dat als
volgt: ‘Theologie zou (…) wel eens een cruciale

bijdrage kunnen leveren als de klimaatcrisis, inclusief zijn pandemieën, – wat de mens verhoede –
apocalyptische contouren krijgt. Hopelijk lukt het
ons daaraan te ontkomen.’
Deze woorden benadrukken de ernst van de
klimaat
crisis, maar ook hoe belangrijk het is
om vanuit ons geloof daarover na te denken en
daarin te handelen.
Jan Ebbers uit Barlo stuurde naar de redactie een
stuk over dit onderwerp, waarin hij het probleem
rondom deze crisis benoemt, zijn visie en gevoel
onder woorden brengt en een wel heel specifieke
bijdrage vanuit de kerken voorstelt.

Zijn visie en voorstel zullen waarschijnlijk niet door
een ieder gedeeld worden. Maar de redactie van
KerkVenster vindt het aan de orde stellen van het
klimaat en de vraag naar wat wij kunnen doen
van moed getuigen. Daarom plaatsen we zijn
ingezonden stuk, met de vraag aan u om daarop
te reageren (zoals hij ook wil). Niet met een enkel
ja of nee. Wel met argumenten hoe wij kunnen
bijdragen aan een goed rentmeesterschap.
redactie KerkVenster

Kerk en natuur: een uitdaging
Bijna dagelijks worden wij via krant
of televisie geconfronteerd met
berichten over de dreigende klimaat
verandering. De oorzaken zijn talrijk en
wetenschappers zijn het eens over het
feit dat wij als mensheid voornamelijk
verantwoordelijk zijn voor de stijging
van de zeespiegel, door de toename
van CO2, van stikstof en andere
kwalijke stoffen.

Het gevoel van ‘het zal onze tijd wel duren’ overheerst. Ook zijn er velen die van mening zijn
dat klimaatveranderingen altijd hebben plaatsgevonden en dat mensen daar geen enkele invloed
op hebben.
Als je bovenstaande op je laat inwerken, voel je
je vaak machteloos en soms ook schuldig omdat
je nu eenmaal in dit systeem zit en daar niet zo
maar uit kunt stappen.
Naast de negatieve verhalen zijn er gelukkig ook
positieve berichten. Een tweetal van die berichten
wil ik graag noemen:
Milieudefensie heeft een rechtszaak aangespannen tegen Shell. Wereldwijd is in het Klimaat-

Tekst en foto’s: Jan Ebbers

akkoord van Parijs afgesproken dat landen en
bedrijven zich zullen houden aan de afspraak om
de CO2-uitstoot (broeikasgas) in tien jaar te verminderen met 45%. Shell had al aangegeven dat
ze zich wil inspannen om dit te bereiken, maar
omkleed met veel mitsen en maren. De rechter
heeft nu bepaald dat Shell verplicht wordt alles in
het werk te stellen om het doel te bereiken. Dat
oordeel kan ook bij andere fossiele bedrijven de
druk opvoeren.
Een overwinning voor het milieu.
Iets anders wat mij trof was een serie tv-uitzendingen: ‘The Age of Nature’, door de BBC
gemaakt en door de EO uitgebracht. Het was
een serie, waarin door mensen beschadigde of
vernielde gebieden wereldwijd ook weer door
mensen in de natuurlijke staat werden teruggebracht. Dit lukte wonderwel want hele eco
systemen die door de mens verwoest zijn, kunnen
met een duwtje in de goede richting nieuw leven
worden ingeblazen. Een prachtig voorbeeld!
Ook zijn er vele voorbeelden van individuen en
organisaties die op hun manier proberen hun
‘voetafdruk’ te verlagen, zoals bijvoorbeeld door
minder auto te rijden en door geen goedkope
vliegvakanties te boeken.

Wat heeft dat allemaal nu
met de kerk te maken?

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Ik zou zeggen: alles! Mij is geleerd dat de mens de
rentmeester is op deze wereld. Je mag de wereld
en alles daarop gebruiken, maar je hebt wel de
plicht om diezelfde wereld onbeschadigd door
te geven aan de volgende generatie als je er zelf
niet meer bent.
In het dagblad Trouw van 8 april jl. werd mijn
aandacht getrokken door een interview met een

Overdenking
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Beweging …

paar deskundigen van ‘Natuurlijk Nederland’ en ‘Climate Nederland’. Zij
waren gegrepen door ‘enerzijds de problemen van de opwarming van de
aarde, een stikstofoverschot en een rappe verschraling van de natuur en
anderzijds de industriële landbouw en woningnood’.
Zij hadden berekend dat er dubbel zoveel natuur bij zou moeten komen
ten koste van landbouwgrond. Op die manier zou dan een natuurlijk herstel
kunnen plaatsvinden. Hiervoor zouden boeren die hiervoor dure landbouwgrond moeten opofferen, wel door de overheid gecompenseerd moeten
worden. Het was een interessant verhaal en dat gaf mij stof tot nadenken.
Al denkend realiseerde ik mij dat ook de kerken in Nederland grootgrondbezitters zijn. De christelijke kerken (RK en Protestants) hebben samen
30.000 ha (!) grond in bezit. Even groot als de totale oppervlakte van de
stad Rotterdam. Deze gronden worden voor het grootste deel verpacht als
landbouwgrond.
Stel nu dat de kerken de gronden, beetje bij beetje, na afloop van de pachtperiode, niet weer verpachten als landbouwgrond, maar als natuur! Wat zou
dat een prachtig gebaar zijn. Bovendien kan dit ook nog gebeuren zonder al
te veel bureaucratie. Immers, de kerkenraden hebben bevoegdheid om over
deze gronden te beschikken.
Op deze manier kunnen ook de kerken in Aalten en Bredevoort bijdragen aan
de wereldwijde problemen rond milieu en natuur.
Natuurlijk weet ik dat er haken en ogen zitten aan dit plan. Want, hoe gaat
het met de pachtopbrengsten die gaten in de kerkelijke begroting moeten
dichten en de opbrengsten van de pachten voor de diaconie.
Ook weet ik dat dit plan niet van vandaag of morgen zal worden ingevoerd,
maar misschien zou het een aanzet kunnen zijn voor een andere richting in
het denken over kerkelijke bezittingen. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Van een vriendin ontving ik een uitnodiging om aan ‘Ommetje’ mee te
doen. Ommetje is een app van de Nederlandse Hersenstichting, waarin je
wordt uitgenodigd dagelijks twintig minuten te wandelen, een ommetje
te maken, omdat beweging niet alleen goed is voor het lijf maar ook een
positieve invloed heeft op de fitheid van de hersenen. Het maken van een
ommetje wordt aantrekkelijk gemaakt doordat je opgenomen wordt in
een ranglijst (of je maakt er zelf een aan met familie en/of vrienden) en
je op verschillende onderdelen punten kunt scoren waardoor je hoger in de
ranglijst komt. Ik laat me graag uitdagen extra punten te verzamelen door
mezelf te blijven motiveren toch maar te gaan lopen zodat ik punten krijg
voor het bijhouden van de dagelijks reeks of door het ommetje al vóór
9.00 uur ’s ochtends te lopen.
Niet alleen wandelen, fietsen of sporten houdt de hersenen in beweging
maar ook bijvoorbeeld gesprekken, het houden van een huisdier, boodschappenlijstjes maken en boodschappen halen, appen, telefoneren, musiceren, zingen, creatief bezig zijn, puzzels maken of leggen, enz. De lijst kunt
u ongetwijfeld zelf verder aanvullen want in gesprekken met u (meestal
met de senioren onder u) hoor ik van velen dat zij zich bewust zijn van het
belang hiervan.
De beginregel van Lied 802 gaat ook over beweging: ‘Door de wereld gaat
een Woord, en het drijft de mensen voort’; voortdrijven wordt hier bedoeld
als voortgang vinden, in gang blijven, in beweging brengen of in beweging
blijven. Dit Woord, dat we door de Bijbel mogen kennen, heeft kracht en
is bedoeld als leidraad in het leven van mensen voor het doen en laten in
het dagelijks leven. Het woord van God is een kracht die mensen steeds
opnieuw ervaren en die doorwerkt in het dagelijks leven en concreet tot
beweging en verandering leidt.
Mijn ommetjes, waarvoor ik altijd de natuur in ga, gebruik ik vaak om
mij tot de Eeuwige te richten. Soms door in gesprek te gaan, soms om
woorden te overdenken en heel vaak door me alleen maar bewust te zijn
van die prachtige natuur om mij heen waar ik een onderdeel van mag zijn
en daarover mijn dankbaarheid uit.
Graag nodig ik u uit om op uw eigen manier dagelijks met de Eeuwige een
‘ommetje’ te maken, letterlijk of figuurlijk. U heeft vast een eigen wijze
waarop u dit zou willen doen.
U kunt geen punten scoren of op een ranglijst geplaatst worden maar wel
heling, rust, liefde en vrede in uw persoonlijk leven vinden. Neemt u de uitnodiging aan?

Jan Ebbers,
j.ebbers7122@gmail.com

Het is inmiddels vakantietijd; u allen een goede zomertijd en allen die op
vakantie gaan een veilige thuiskomst gewenst.
Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker, pastoraat,
Wilma de Jong
Bron afbeelding: https://www.natuurlijkelien.nl/evenementen
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06-23533499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. ’t Koppelhuis: 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

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

De kerk in Bredevoort
nu … en in
de toekomst?
De kerkgang in Nederland loopt
terug en Bredevoort vormt daarin
geen uitzondering.

Wij feliciteren
Op 13 augustus hoopt mevr. J.D. Drenthel-Vreemann, Haartseweg 12, 90 jaar te worden. Van
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst
met al uw dierbaren.
Onze gelukwensen gaan naar Gerrit en Hannie
Luiten, Stadsbroek 16, die op 19 augustus 40 jaar
getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.

Zieken
We wensen iedereen die opziet tegen de zomerperiode veel sterkte toe.
Mevr. Bekius is geopereerd aan haar (tweede)
knie. Het herstellen gaat naar wens.
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 hun kracht toe om
het vol te houden.

Overleden
Op 27 juni jl. is overleden dhr. Wiebe Klijnsma in
de leeftijd van 85 jaar, Kloosterdijk 1. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en allen die
hem zullen missen, veel sterkte toe bij hun verlies.
Op 27 juni jl. is overleden dhr. Johan Gerhardus
Wikkerink in de leeftijd van 84 jaar, Drenthelweg
1. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en
allen die hem zullen missen veel sterkte toe.

Geen noten bij de uitzendingen
Sommige mensen die de kerkdiensten online
bekijken, missen de muzieknoten bij het uitzenden van de liederen. Het is helaas technisch
niet mogelijk om én de beelden goed te zien én
de muzieknoten af te beelden. Voor zowel thuis
als in de kerk is het - in het geval dat je de muzieknoten mist - handig om gewoon een liedboek te
gebruiken. Voor de kerkgangers: er zijn voldoende
liedboeken beschikbaar in de kerk.
ds. Ada Endeveld

Zomerpakket
Op de Haart begon het initiatief om ouderen
in onze gemeente een zomerpakket te
brengen. Het bevatte koekjes, pepermuntjes,
iets te lezen, fris en zo meer. Het is bedoeld
om mensen in deze tijd iets op te vrolijken, nu
veel van hun vaste mantelzorgers op vakantie
gaan. De andere wijken volgden snel. Voor
gemeenteleden die in een instelling wonen,
komt er een bloemetje als verrassing.
pastorale raad

Waar moet het heen?
Er zijn inmiddels twee kerken in Bredevoort onttrokken aan de eredienst, nl. de Koppelkerk, al
enige jaren geleden en de RK kerk St. Joris, sinds
kort.
Gelukkig is er voor de gebouwen een goede en
passende herbestemming gevonden, maar waar
gaat dit heen met het kerkzijn? Is er nog wel
bestaansrecht voor een kerk in Bredevoort?

Wat we al samen doen
Op alle maatschappelijke terreinen wordt er in
Bredevoort samengewerkt. Of het nu gaat om
kinderopvang, de basisschool, de sport, de kermis,
Bredevoort Schittert, het Kulturhus, de ouderenzorg en ook de begraafplaats.
Alleen samen staan we sterk, zo gaat dat in Bredevoort. Dat komt omdat onder onze g
 emêleerde
bevolking de saamhorigheid groot is. We willen
samenwerken en niet moeilijk doen, de handen
uit de mouwen.

Uitdaging
Nu staan we voor een uitdaging. Zouden we
de kerk op de Markt ook kunnen gaan zien als
gebouw, waarin zowel de katholieke als de protestantse tradities samen kunnen komen, bijvoorbeeld voor het vieren van de christelijke feestdagen e.d.?
In de kerkenraad is hierover nagedacht en
gesproken en men is positief over deze samenwerking. Samenwerking past immers in het Brede
voortse gedachtengoed en misschien kunnen we
een voorbeeld zijn van saamhorigheid, zo is de
algemene mening. Niet focussen op verschillen,
maar op de verbondenheid.

Werkgroep
Inmiddels is een werkgroep met vertegenwoordigers van beide kerken, zich gaan buigen over
de toekomst van het kerkzijn in Bredevoort, om
een manier te vinden, waarbij beide geloofs
gemeenschappen zich thuis kunnen voelen in het
gebouw op de Markt. Duidelijk is dat de katholieke geloofsgemeenschap liever de verbinding
zoekt in Bredevoort zelf, dan met de parochie in
Lichtenvoorde of Groenlo.
Misschien is er een drempel om over te stappen,
door samen één gebouw te gaan gebruiken, maar
de werkgroep wil graag zijn best doen om die
drempel zo laag mogelijk te maken. Aan de naam
van het gebouw hoeft het niet te liggen, want de
oorsprong van beide gebouwen is gelegen in de
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naam Sint Joris. Het vraagt wel om wat aanpassing van bijvoorbeeld de inrichting. Uit de katholieke Joriskerk zijn er wat waardevolle elementen,
die ook een relatie met de historie van Bredevoort
hebben.
De inrichtingscommissie van de Joriskerk op de
Markt is al bezig om te kijken hoe een en ander in
elkaar gepast zou kunnen worden.
De werkgroep ziet best mogelijkheden om voor
alle inwoners die dat willen, een kerk te zijn
voor de toekomst in Bredevoort. De Anders Dan
Anders-diensten zouden samen gevierd kunnen
worden en ook kunnen er meer oecumenische vieringen plaatsvinden, waarin ook een voorganger
van katholieke zijde de dienst zou kunnen leiden,
zoals dat al vaker gebeurd is.

Toelichting op de
jaarrekening 2020
van de kerk
Het resultaat van de baten en de
lasten is ongeveer gelijk aan dat van
2019. Maar er zijn wel enkele posten
die verschillen ten opzichte van 2019
en de begroting.
Bij de baten zijn er minder inkomsten van de
onroerende zaken. De pastorie was in 2020 niet
meer verhuurd en er zijn door de coronapandemie
veel minder inkomsten uit verhuur en omzet van
‘t Koppelhuis. De opbrengst levend geld kerkbalans en collectes is boven verwachting goed.
Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het
pastoraat (per saldo) veel lager als gevolg van
de detachering van ds. Ada Endeveld. Per 1 mei
2020 is zij voor 40 % van de uren werkzaam
geweest voor de Protestantse Gemeente Aalten.
De overige uitgaven zijn ongeveer gelijk gebleven.
Incidentele baten: Het saldo van de verkoop
van de pastorie, een ontvangen schenking van
€ 10.000 en herwaardering van onroerende zaken
zijn in deze post opgenomen. De landelijke richtlijnen van de PKN schrijven voor dat met ingang
van de jaarrekening 2020 de actuele balanswaarde van het onroerend goed moet worden
opgenomen. Voor gebouwen (niet de kerk) is dit
de WOZ-waarde en voor landbouwgronden de
waarde zoals vastgesteld door de belastingdienst.
De opbrengst van de pastorie en de ontvangen
schenking bij elkaar ruim € 324.000 zijn voorlopig
geoormerkt als een bestemmingsreserve voor het
pastoraat.
De komende tijd gaan we samen met de kerkenraad bepalen hoe en waaraan we deze het beste
kunnen besteden.
Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, of wilt u de
volledige jaarrekening inzien, dan horen wij dat
graag. Neem daarvoor contact op met Wim ter
Maat penningmeester van de kerk, of stuur een
mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er
wordt een afspraak met u gemaakt.
college van kerkrentmeesters

De werkgroep en de kerkenraad zijn enthousiast
over deze samenwerking, maar wij zouden het
fijn vinden dat alle mensen uit onze kerk hierover
hun ideeën, suggesties of hun mening kunnen
geven. Zoals gezegd, iedereen zal zich er thuis
bij moeten voelen. De aanbevelingen die daaruit
voortvloeien zullen door de kerkenraad meegewogen worden, om uiteindelijk tot een besluit
over de samenwerking te komen.
Een gemeenteavond organiseren is in deze ongewisse tijden van corona niet zo eenvoudig en
daarom vragen we of u wilt reageren per e-mail
of per brief. Uiteraard mag u ook een kerkenraadslid of de dominee erover aan de jas trekken
of hen opbellen. Eventueel kan er bij u thuis een
gesprek met u geregeld worden.

Als u ideeën hebt of een mening dan horen wij
dat graag. Wij kunnen ons ook voorstellen dat
u vragen hebt, of verduidelijking wenst. Neem
dan contact op. U kunt daarvoor mailen naar
voorzitter@pkn-bredevoort.nl of schrijven naar
de Markt 4, 7126 AZ Bredevoort, of de reactie
gewoon in de brievenbus stoppen.
We zijn blij met alle ideeën en suggesties en
horen graag van u, als het mogelijk is voor 1 september 2021. Het gaat immers om de toekomst
van uw kerk.
de kerkenraad van de PKN Bredevoort

Protestantse gemeente te Bredevoort

College van kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020
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Het jaar 2020
wordt positief
afgesloten
De opbrengsten aan levend
geld zijn gestegen, daar
zijn we dankbaar voor.
Ook de opbrengsten van de
onbebouwde eigendommen zijn
gestegen.
De te ontvangen renten en beleggingen zullen de komende jaren
negatief worden.
We gaan ons in het komende jaar
beraden hoe wij hiermee moeten
omgaan.
Hetzelfde geldt voor ons banksaldo. Er zal worden nagedacht
of de diaconie wat zou kunnen
betekenen op het gebied van
duurzaamheid.
Verder willen we dit jaar gaan
overleggen of we met enkele
nieuwe diaconale projecten

Protestantse gemeente te Bredevoort

College van diakenen - Jaarrekening 2020
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kunnen starten zodat we de te
verwachten opbrengsten zoveel
mogelijk kunnen inzetten.
In verband met nieuwe richtlijnen
van de PKN moet nu de werkelijke
waarde van de onroerende zaken
worden opgenomen. Daarom
heeft er een herwaardering
plaatsgevonden van de bezittingen van de diaconie. Hierdoor
ontstaat er een groot bedrag bij
de incidentele baten. Dit bedrag is
toegevoegd aan de bestemmingsreserve om zo de balanswaarde
van de onroerende zaken op het
niveau te brengen volgens de
richtlijnen van de PKN.
Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, of wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan horen wij dat
graag. Neem daarvoor contact op
met Bert Stronks, penningmeester
van de diaconie, of stuur een mail
aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er wordt een afspraak
met u gemaakt.

Protestantse gemeente te Bredevoort

College van diakenen - Jaarrekening 2020

8
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

Opzet procesbegeleiding PG Aalten:
‘op weg naar een goede herstart’
De relatie tussen de kerkenraad
PG Aalten dan wel moderamen (verder:
moderamen) en de Oude Helena Kerkgroep (verder OHK-groep) is momenteel
niet bepaald goed te noemen. Vanuit
de jeugd van PG Aalten zijn aanzetten
gedaan tot verbetering van deze
relatie door inzet van een mediator
ook wel aangeduid als intermediair.
Zowel moderamen als OHK-groep zijn
daarmee akkoord gegaan en hebben
mij daartoe benaderd.

tot een oplossing te leiden, maar eerder tot toegenomen wantrouwen over en weer.

bredevoort

Mijn achtergrond is theoloog, jurist, vertrouwenspersoon en mediator. De laatste jaren ben ik
met name betrokken bij conflicten in de kerke
lijke sfeer, die meestal diepere wortels blijken te
hebben dan zakelijke of andere conflicten. Als
onderdeel van mijn betrokkenheid bij kerkelijke en geloofsconflicten ben ik steeds meer gaan
letten op de vele aspecten die daarbij een rol
spelen en de variatie die dat vraagt aan interventies en ‘verzoenings-methoden’.
Het begrip ‘mediation’ wordt tegenwoordig op
vele verschillende manieren gebruikt. Binnen de
wettelijke ontwikkelingen daarvan, hanteert de
Mediators Federatie Nederland (MfN) tamelijk
strenge instructies, ook al zijn verschillende benaderingen binnen mediation mogelijk (N.B. Als
geregistreerd MfN mediator, moet ik mij aan die
strakke regels houden als we een contact ‘mediation’ noemen). Maar er zijn meer bemiddelingswegen dan pure mediation binnen de algemene
conflictenleer, die meer dan twintig verschillende
benaderingen onderscheidt met allerlei onderlinge mengvormen.
De beste praktijk is dat al naar gelang de aard van
het conflict gaandeweg het proces de vorm wordt
gekozen die op dat ogenblik de meeste kans op
een oplossing biedt. In die zin is het beter om van
procesbegeleiding te spreken waarvan mediation
dus op een gegeven moment een onderdeel kan
zijn. Je kunt natuurlijk ook al die verschillende
vormen grofweg onder de ene noemer ‘mediation’ brengen, zoals ook wel vaak gebeurt buiten
de kring van professionele mediators.
In de situatie van moderamen en OHK-groep
op dit moment, lijkt formele mediation binnen
de MfN kaders mij niet de meeste kansen voor
verbetering en een oplossing te bieden. Van
zo’n groepsgesprek met ongeveer vijftien deel
nemers verwacht ik momenteel niet dat iedereen
voldoende tot zijn recht kan komen. Van uit de
intakegesprekken kan ik stellen: de standpunten
zijn over en weer duidelijk en lijken de afgelopen
jaren al meerdere malen besproken te zijn zonder

Als nieuwe insteek is mijn voorstel de ontwikkelingen uit het verleden en heden te analyseren
om daarvan te leren hoe we tot een betere toekomstige relatie kunnen komen. Het gaat daarbij
niet om ‘historisch’ onderzoek, maar om te kijken
naar de momenten waar het onderlinge vertrouwen stapje voor stapje is weggelopen en het
wantrouwen is binnengeslopen. De blik richt zich
dus op de toekomst, waarbij we van de fouten uit
het verleden willen leren.

In eerste instantie wil ik daartoe de opzet maken
van een aantal door mij gesignaleerde momenten
die voorlopig nog niet gezamenlijk worden
besproken, maar via ‘pendeldiplomatie’ door
mij aan de andere ‘partij’ worden voor
gelegd.
Zo wil ik zinloze herhaling van zetten en wellicht
toenemende ergernis voorkomen. Opzet is o.a.
rechtdoen aan elkaars intenties, gevoelens en
ervaringen om zo de weg vrij te maken en piket
palen (regelement) te slaan voor een goede herstart van de samenwerking tussen moderamen en
OHK-groep.
Afhankelijk van beschikbaarheid van betrokkenen
in deze vakantieperiode, moet dit toch binnen
enkele ‘werk’- maanden in de loop van 2021 te
realiseren zijn. Deze termijn is mede van belang
omdat gewerkt wordt aan een conceptovereenkomst met de SOGK.
Cor Schaap, 25 juni 2021

Overzicht collectes Aalten
09-05 Noodhulp  .  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
13-05 Upendo  .   .   .   .   .   .   .   .   . €
16-05 P
 rotestantse bezoekdienst PBD  .  €
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
23-05 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
30-05 J ong protestant   .   .   .   .   .   . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
06-06 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
13-06 M
 issionair werk  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
20-06 Noodhulp  .  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
27-06 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
04-07 B
 innenland Diaconaat  .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
11-07 Restauratiefonds  .   .   .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

2,50
3,50
58,45
21,70
23,35
197,13
131,80
65,95
149,50
106,15
57,40
96,70
67,90
161,78
176,20
624,52
467,75
227,40
169,20
134,45
181,25

Bevestiging en intrede ds. Elizabeth van Deventer, 11 juli jl.
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Foto’s: Jan Oberink

Zegenwensen door vrienden en collega’s

Een deel van de cantorij van de PG Aalten

Ds. Elizabeth van Deventer en haar
dochter Lisanne van Berkel

Omhangen van de liturgische
sjaal door Jolanda Wevers,
lid van de beroepings
commissie

ds. Henk Reinders, goede
vriend van Elizabeth,
predikant van PG Driebergen

ds. Louise Blok, ziekenhuis
predikant in Gouda, stage
begeleider van Elizabeth

ds. Folkert de Jong,
predikant PG Aalten

ds. Andre Wingelaar,
predikant in Harenkarspel,
vriend van Elizabeth

ds. Saskia Ketelaar, predikant
PG Hoek, vriendin en
tevens studievriendin

ds. Angeliek Knol, voorganger
van PG Best-Oirschot en De
Beerzen, vriendin van Elizabeth

Voorzitter Gerard Helmink
bedankt de beroepings
commissie

Henk Westerveld,
wijk Zuid PG Aalten

Jolanda Wevers, lid beroe
pingscommissie PG Aalten
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Priscilla Centrum
Priscilla Centrum in Guwahati (India) - een
partner van Kerk in Actie - is een instelling waar
kwetsbare meisjes worden opgevangen. Deze
meisjes kunnen een driejarige opleiding volgen
tot naai-instructrice bij het Advanced Life-skill
Training Developoment Course (ALTDC).
De meisjes die deze opleiding volgen, komen vaak
uit moeilijke familiesituaties. Door de opleiding
ontwikkelen ze niet alleen de vaardigheden die
nodig zijn om naai-instructrice te worden, maar
ook het zelfvertrouwen dat hiervoor nodig is.
In 2020 werden de meisjes die deze opleiding
volgden vanwege de coronapandemie terug
naar hun dorpen gestuurd, net voordat de lockdown in ging. In hun dorpen bleek echter dat
ze eerst tot wel een maand lang in quarantaine
gezet werden, voordat ze naar huis konden. En
toen ze eenmaal thuis waren, waren ze niet
echt welkom: er kwam weer een extra mond bij
die gevoed moest worden. Een aantal ouders
heeft deze meisjes naar de stad gestuurd zodat
ze daar hulp in de huishouding konden worden.
Twee meisjes zijn snel met iemand getrouwd om
de problemen te ontvluchten. Toen Priscilla Cen-

trum dit jaar het ALTDC weer opende, kon 30%
van de meisjes niet terugkomen. Dit jaar, tijdens
de tweede golf, wilden de zestien overgebleven
meisjes beslist niet terug naar huis en is het
ALTDC opengebleven.

Een mooi verhaal van Maan
Maan komt uit Churachandpur in Manipur. Ze
heeft in 2006 een naaitraining gevolgd, nadat
ze haar school door omstandigheden niet kon
afmaken. In 2009 had ze de kans om door te studeren in Guwahati aan het ALTDC. Haar familie
zette haar echter onder druk om dit af te breken
en naar Delhi te gaan, om daar in een kleding

fabriek te gaan werken om geld te verdienen.
Toch ging Maan door met het ALTDC en is ze
vervolgens naai-instructrice geworden. Ze is daarnaast ook een eigen bedrijf begonnen waar ze
naaitrainingen geeft. Er zijn al 52 vrouwen die
daar een naaitraining hebben afgerond. Ze is heel
blij dat ze de keus heeft gemaakt omhet ALTDC
toch af te maken.
In 2013 is Maan getrouwd en ze heeft nu twee
kinderen. Tijdens de coronapandemie wilden veel
lokale vrouwen een naaitraining volgen en kreeg
Maan veel trainees. Daardoor was ze in staat
om met haar gezin naar een beter huis te verhuizen. Ze is erg blij dat ze zo veel geleerd heeft
bij Priscilla Centrum en haar studie bij het ALTDC
heeft voortgezet. Ze voelt zich enorm gezegend.

De kerk te Zeerijp
De Jacobuskerk is gebouwd tussen 1295 en
1350 door de Benedictijnen in de zogenaamde
‘Groninger romano-gotische stijl. Het gebouw
diende tevens als verdedigingswerk met muren
van 1,35 m dik en extra versterkte deuren.
In de loop der eeuwen is er aan de constructie
zelf niets veranderd. Zodoende is de voortreffelijke akoestiek behouden.

Toegangsportalen
De exotisch aandoende versieringen van de
beide noordelijke toegangspoorten dienden
als herkenningsteken voor pelgrims die via het
Jacobspad de tocht naar Santiago de Compostella liepen. De zwarte en witte driekante
blokken markeren de tegenstellingen tussen
moslims en christenen, maar de allesverbindende rode band duidt op de Allerhoogste.
De arabesken geven als extra versiering een
duidelijke verwijzing naar het verre buitenland.

Op onze ontdekkingstocht door
Noord-Groningen kwamen
wij deze imposante kerk
tegen in het piepkleine dorp
Zeerijp ... met name de mooie
versieringen van de toegangsdeuren hebben een bijzondere
betekenis ...
Joop en Ineke
Lubbers-te Lindert

Het Faber-orgel
Het door Theodorus Faber tussen 1645 en
1651 gebouwde orgel is in 1977-’79 door
S.F. Blank en B. Edskes gereconstrueerd en in
de oorspronkelijke middentoonstemming teruggebracht. Opvallend zijn de twee zogenaamde
‘omlopende sterren’ links- en rechtsboven het
ovale schild.

Kerkdiensten
Bredevoort
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Kerkdiensten
Aalten

Zondag 1 augustus

St. Joriskerk

Zondag 1 augustus

Oude Helenakerk

Zondag 8 augustus

St. Joriskerk

Zondag 8 augustus

Oude Helenakerk

09.30 uur: 	mevr. P. Veerbeek, Dinxperlo,
koffiedrinken na de dienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte:
Diaconie

09.30 uur: 	
ds. J. Lieftink, Neede,
koffiedrinken na de dienst
collecte: Diaconie
uitgangscollecte:
Kerk

Zondag 15 augustus
09.30 uur:

collecte:
uitgangscollecte:

St. Joriskerk

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

09.30 uur:
collecte:
deurcollecte:

ds. H.J. Zeldenrijk
Protestantse Bezoekdienst
Kerk

09.30 uur:

collecte:
deurcollecte:

mevr. H. Ebbers,
Regenboogdienst, dialectdienst
Kerk (Restauratiefonds Oude Helenakerk)
Diaconie

Zondag 15 augustus

Oude Helenakerk

09.30 uur:
collecte:
deurcollecte:

ds. H.J. Zeldenrijk
Zending (KIA)
Kerk

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 aanvangs
tijden van de diensten staan hierboven.
Voor PG Aalten: kerkbeeldaalten.nl
Voor PG Bredevoort:
pkn-bredevoort.nl/index.php/home/kerkbeeld

Neem en lees

Weeksluitingen

Regenboogdienst

Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Juli 2021
Vrijdag
Zaterdag

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.

30
31

Johannes 6: 60-71
Marcus 7: 1-13

Augustus 2021
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
4
5

Marcus 7: 14-23
Marcus 7: 4-37
Marcus 8: 1-13
Marcus 8: 14-26
Marcus 9: 27-9:1

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6
7
8

Marcus 9: 2-12
Psalm 74
Romeinen 14: 1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9
10
11
12

Romeinen 14: 13-23
Romeinen 15: 1-13
Psalm 86
Spreuken 10: 1-17

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13
14
15

Spreuken 10: 18-32
Galaten 1:1-12
Galaten 1: 13-24

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16
17
18
19
21

Galaten 2: 1-14
Galaten 2: 15-21
Psalm 123
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1: 7-17

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

De raegenboogdienst van zondag 8 augustus in
de Olde Helenakerk zal ehollen worden in onze
dierbare streektaal. Het thema van de dienst is
‘Tekens onderweg.’ Veurganger is Heidi Ebbers.
Wieters levert commissieleden een bi-jdrage en
Harry van Wijk is de organist. De dienst begint
zoas gewoonlek um 09.30 uur.

Kom d’r in!

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). - -

Giften PBD
- Els Overbeek   .   .   .   .   .   .   .   .   .
- Hermien Heinen  .   .   .   .   .   .   .   . 
- Ada Steenbeek  .  .  .  .  .  .  .  .
- Aly Korthout  .  .  .  .  .  .  .  .  .
- Via Hannie Ormel ontvangen
voor de bloemendienst  .  .  .  .  .  .

Dialectdienst:
morgendienst 8 augustus

€
€
€
€

20,00
10,00
10,00
15,00

€100,00

Bloemengroet Aalten
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
fam. Te Loo, Eskesweg 5 a
fam. Gussinklo, ‘t Villeken 20
fam. Kant, Knibbelweide 9
fam. Van Eerden, Varsseveldsestraatweg 41 C
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Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

bredevoort

31 juli	mevr. J.G. Ormel-Meinen
Frankenstraat 83/01, 7122 ZS
31 juli	dhr. J.H. Klijn Hesselink
Varsseveldsestraatweg 14, 7122 CC
2 aug	dhr. J.H. Klein Wolterink, Morgenzonweg 29/01, 7101 BH Winterswijk
2 aug	mevr. W. Heinen-Heideman
De Hare 26, 7121 XH
2 aug	dhr. A.J. Houwers
Elshoekweg 18, 7122 NG
3 aug	mexvr. A. Gros-Kuiper
Geurdenstraat 24, 7122 CG
4 aug	dhr. H. Nijman
Koeweide 96, 7121 EK
5 aug	dhr. W. Nijenhuis
Hogestraat 96, 7122 BZ
6 aug	dhr. J.W. Harbers
De Hoven 23, 7122 BJ
6 aug	mevr. G.A. Prinsen-Lensink
Huiskermatedijk 7/A, 7121 KL
6 aug	dhr. A.J. Somsen
Wolterinkweg 7, 7122 MD
7 aug	mevr. D.A. Hoftijzer-Colenbrander
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
7 aug	dhr. D.J. Lammers
Richterinkstraat 10, 7122 ZB
8 aug	dhr. H.J. Klijn Hesselink
Hovenstraat 10, 7051 CV Varsseveld
8 aug	mevr. J. Duchateau
Stationsstraat 30, 7122 AT
8 aug	dhr. J.G. Wechgelaer
Geurdenstraat 12, 7122 CG
13 aug	mevr. J.B. Kuenen-Schreurs
Varsseveldsestraatweg 25/1, 7122 CA
15 aug	dhr. B.W. Klein Entink
Haartsestraat 88, 7121 WK
15 aug	mevr. H.B.I. Krajenbrink-Kamerhuis
Ormelstraat 32, 7121 DC
16 aug	mevr. H.J. Somsen-Klanderman
Ludgerstraat 27/02, 7121 EG
16 aug	mevr. S. Inja-van der Broek
Varsseveldsestraatweg 23, 7122 CA
17 aug	dhr. A. van Triest
Tubantenstraat 94, 7122 CT
17 aug	mevr. D.J. te Winkel-Hiddink
Koeweide 86, 7121 EK
18 aug	mevr. A.W. Kalf-Nijman
Molenstraat 8, 7122 ZW
18 aug	dhr. T.J. Bouwers
Willebrordstraat 9, 7121 DR
19 aug	mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink
Tubantenstraat 42, 7122 CS
19 aug	dhr. W.E. Eppink
Manschotplein 21, 7121 BL
20 aug	dhr. H.W. Eppink
De Miggelt 27, 7121 HC
20 aug	dhr. W. Kämink
Kruisdijk 18, 7122 JX
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

Wilma de Jong

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

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

Een engel op je schouder

Zieken

Het nieuws laat een vloed aan leed zien in onze
wereld. Daarnaast is er veel verborgen leed, ook
in onze gemeente. Mensen worstelen in stilte
met een chronische, acute of levensbedreigende
ziekte, met rouw die vers is of die al zo lang ongezien bleef, met trauma’s of overbelasting, met
relationele problemen, met situaties die gevoelens van onder andere schaamte, boosheid, angst
en verdriet met zich meebrengen.
Woorden uit onze geloofstraditie kunnen in al die
uiteenlopende situaties vragen oproepen, maar
kunnen soms ook tot troost zijn. Zo trof ik in het
boekje ‘Dingen die je alleen ziet als je er de tijd
voor neemt’, van Haemin Sunim en Hennie Volkers een prachtige tekst aan, die aangeeft hoe
waardevol het kleine (ook het kleine in onszelf) is
voor God.
Volgens de Talmoed heeft elk grassprietje een
engel die hem beschermt.
De engelen fluisteren tegen elk sprietje: ‘Groei,
groei!’
Als zelfs een grassprietje een engel heeft, zouden
wij die dan niet hebben?
Denk als je je eenzaam voelt aan de engel op je
schouder en wees dankbaar dat er voor je wordt
gezorgd.

Dhr. Ter Haar, Polstraat 4K, kampt met gezondheidsproblemen. Inmiddels is hij opgenomen in
het ziekenhuis in Winterswijk. Wij wensen hem en
zijn vrouw Gods kracht en zegen toe.
Dhr. Wildenbeest, Koeweide, liep bij een valpartij
een heupfractuur op en werd geopereerd. Inmiddels verblijft hij ter revalidatie in Pronsweide.
Ook mevr. Klein Entink, Varsseveldsestraatweg, is
tijdelijk opgenomen op de revalidatie-afdeling in
Pronsweide.
Wij wensen hen beiden Gods zegen en kracht en
een voorspoedig herstel toe.

Een groet in verbondenheid van

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

Netty Hengeveld

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

Verhuisd
Annie Hakstege-Klein Hesselink, Adm. de Ruyterstraat 7, is verhuisd naar Ludgerstraat 21-08. Jelly
Bolks-van der Hoek, Ambthuiswal 10 in Bredevoort, is verhuisd naar Geurdenstraat 80. Hopelijk
zullen jullie je beiden gauw thuis voelen op jullie
nieuwe plek!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Het is inmiddels vakantietijd; u allen een goede
zomertijd gewenst en allen die op vakantie gaan
een veilige thuiskomst.

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

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

Vanwege vakantietijd is er geen wijkbericht

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

Allereerst wil ik u danken voor het warme welkom
voor, tijdens en na mijn bevestiging en intrede in
de PG Aalten op 11 juli. Niet alleen ik, maar ook
mijn familie en vrienden waren onder de indruk
van de hartelijke ontvangst. Vanwege de coronamaatregelen was een uitgebreide kennismaking
niet mogelijk, maar ik hoop u in de loop van de
tijd te ontmoeten.

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

We mogen dhr. en mevr. Ruesink-Westervelt verwelkomen in onze wijk; zij verhuisden naar de
Smitskamp. Heleen en Frank Betting-Demkes en
hun kinderen Willem en Kaat verhuisden naar de
Kleine Maote. Hartelijk welkom in onze wijk.
Sinds mijn intrede hebben mij geen berichten
van overlijden bereikt van mensen uit de wijk
IJzerlo. Wel zijn er gemeenteleden die met
ziekte te maken hebben of ander verdriet. Ik heb
inmiddels met enkele gemeenteleden een eerste
gesprek gehad en er zijn voor de komende weken
meerdere afspraken gemaakt voor (pastorale)
gesprekken. Na de zomer hoop ik nader kennis te
maken met de bezoekmedewerkers tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst. Schroom niet contact op te nemen wanneer er vragen spelen over
geloof of zingeving of wanneer er sprake is van
ziekte of overlijden. Natuurlijk word ik ook graag
op de hoogte gehouden van heuglijke gebeurtenissen zoals een geboorte of huwelijk.
Met vriendelijke groet,
ds. Elizabeth van Deventer

Venster een oproep om verzoek
nummers, die de organisten dan
zouden gaan spelen in de Oude
Helenakerk. Deze oproep was niet
aan dovemansoren gericht want veel
mensen mailden hun verzoeknummers.
Om technische redenen kon er tot voor kort geen
uitvoering aan gegeven worden. De opnametechniek en het uitzenden daarvan is nu voor
elkaar. Om het allemaal visueel ook aantrekkelijk te maken waren medewerkers van KerkBeeld
bereid om de uitzending te verzorgen.
Aan Joop Ormel de schone taak om hieruit een
verantwoorde keuze te maken, samen met Harry
van Wijk en Henk-Jan Radstaak (trompet) kozen
ze tien nummers uit.
Een heel gevarieerd programma dat op maandag
avond 19 juli jl. opgenomen is in de OHK en zeer
de moeite waard is om te beluisteren.

Nieuwe aanvragen
Er is nog geen afspraak gemaakt hoe lang deze
orgelbespeling in het archief van de OHK blijft
staan en te beluisteren is. Wel willen de beide
organisten, Harry van Wijk en Joop Ormel en de
trompettist Henk-Jan Radstaak hiermee doorgaan. Er liggen nog heel wat verzoeknummers in

Dat gezegend is deze tijd
van groei en bloei.
Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten.
Dat uw rennen wandelen
en uw prestatiezucht
genieten wordt.
Dat juist nu uw huis
meer een thuis wordt
en vriendschapsbanden
sterker worden.
Neem de tijd om stil te staan
bij hetgeen u draagt.
Leef in verbondenheid met uw ziel
en met respect voor uw lichaam.
Geniet van wat mensen u bieden
en van wat de natuur u schenkt.
Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.

Orgelbespeling in de Oude Helenakerk
Enige tijd geleden stond er in Kerk

Voor degenen die elders vakantie vieren
of in of rond het mooie Aalten
verblijven een pelgrimszegen:

de kast maar u mag ook nieuwe aanvragen. Ook
ontvangt het muzikale trio graag reacties van u
op deze orgelbespeling. Die kunt u sturen naar:
j.h.ormel@freeler.nl. Alle verzoeken voor nieuwe
nummers kunt u ook naar dit mailadres sturen.

Tekst: Arnold Arentsen - Foto: Leo Postma

KerkBeeld
U kunt de orgelbespeling beluisteren via kerkbeeldaalten.nl en dan doorgaan naar het archief van
de Oude Helenakerk.

Op de foto v.l.n.r. Henk-Jan Radstaak, Joop Ormel en Harry van Wijk
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In memoriam
Johan Gerhardus
Wikkerink
~Johan~
geboren
13 juni 1937
overleden
27 juni 2021
Onze vader, Johan Wikkerink, ook wel bekend
als Jehan van de Wikker of Jehan van de
Leemus werd geboren op boerderij de ‘Leemhorst, op de Haart in een gezin met vijf kinderen waarvan hij de jongste was.
Hij ging naar de lagere school en later naar de
landbouwschool.
De oorlog was in zijn lagereschooltijd en die
heeft hij dus bewust meegemaakt. Bij hen
thuis en in de buurt waren onderduikers en
evacuees te gast. Over die tijd kon hij altijd
veel verhalen vertellen.
Hij kreeg verkering met Leis te Lindert uit Vragender en in 1960 zijn ze getrouwd.
Ze trokken in op de boerderij bij zijn ouders.
Vader was als jongste min of meer vanzelf
boer geworden en runde het bedrijf aanvankelijk samen met zijn vader. Eigenlijk had hij
liever iets in de tuinbouw gedaan.
Hij ging in de eerste jaren ook uit werken als
houtzager, ze zaagden bomen voor de klompenmakers en in de houtzagerij van Woordes
bij de Meenkmolen zaagde hij voor de scholteboeren uit Miste.
Ze kregen drie kinderen, Annie, Gerhard en
Marjanne.
Op de boerderij hadden ze koeien en kippen,
later werden de kippen vervangen door varkens. Het is altijd een klein bedrijf gebleven,
vader was niet zo van het uitbreiden en risico’s
nemen. Ze hadden het niet breed en het was
af en toe passen en meten, maar wij als kinderen zijn nooit iets te kort gekomen.
Vader hield van zingen. Hij is van de oprichting tot de opheffing lid geweest van het koor
Solo Deo Gloria op de Haart. Het zingen was
belangrijk en het was ook een avondje uit.
De boerderij had geen opvolger en dat vond
hij ook niet erg, hij stopte met melken, de varkens gingen weg en later ook het jongvee.
Toen moeder niet meer zo goed kon, nam hij
steeds meer huishoudelijke taken over. Na
haar overlijden, ruim veertien jaar geleden,
heeft hij zich altijd in zijn eentje weten te
redden zonder veel hulp van buitenaf. Hij
pakte zijn oude liefde voor het houtzagen weer
op.
Zijn overlijden tijdens een kort verblijf in het
ziekenhuis kwam totaal onverwacht.
Wij troosten ons met de gedachte dat hem
verder inleveren van gezondheid en zelfstandigheid bespaard zijn gebleven.
Hij wilde op de ‘Leemhorst’ blijven tot zijn
dood en dat is ook gebeurd.
De kinderen

Genade, dat is genoeg
Het is een van de bekendste woorden uit
de Bijbel: genade. Maar wat ís het eigen
lijk? Matthijs de Jong van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) legt het uit.
In de Bijbel is ‘genade’ een vertaling van cheen
(Hebreeuws) of charis (Grieks). Deze woorden
staan voor ‘welwillendheid’ en ‘goedgunstigheid’: situaties waarin de sterkere partij tegenover de zwakkere staat. Genade gaat over goedheid, gunst, een geschenk, en tegelijk over barmhartigheid en mededogen.
In het Oude Testament typeert ‘genade’ Gods
houding tegenover Israël, Zijn eigen volk. Dat wil
niet zeggen dat er geen straf komt. Maar genade
heeft het laatste woord.

Persoonlijk
Genade is nooit onpersoonlijk, maar is altijd op
iemand gericht. Op Israël, op wie in nood een
beroep doet op God (zoals in de psalmen), of op
wie trouw is aan Jezus Christus (het Nieuwe Testament). God zelf bepaalt voor wie Hij genadig is
(Exodus 33:19, Romeinen 9:15).

Geschenk
Paulus schrijft veel over genade, als Gods plan
om de mensen te redden door het geloof in Jezus
Christus. Hij benadrukt dat Gods genade ons
geschonken wordt óndanks onszelf. Vanuit menselijk oogpunt is het onwaarschijnlijk, tegen alle
verwachtingen in. We kunnen Gods genade ontvangen, niet claimen.

Genoeg
Dat biedt een les voor vandaag: Gods genade
hangt niet af van onze waardigheid. We hoeven
geen mooi weer te spelen, geen schijn op te
houden van een geslaagd leven. Het gaat er niet
om wat we voorstellen volgens onszelf of volgens anderen. Het gaat erom wat God voor ons
wil betekenen. Denk aan 2 Korintiërs 12:9, waar
Paulus schrijft over wat God hem leerde: ‘Je hebt
genoeg aan mijn genade’ (NBV21).
Dr. Matthijs de Jong, hoofd vertalen bij het
Nederlands Bijbelgenootschap, is betrokken bij de
NBV21. De vernieuwde versie van de NBV
verschijnt in oktober.
Bron: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/
genade-dat-is-genoeg

Pluktuin Bredevoort
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Geleuf ’t noo maor!

Sarah

Tekst en foto’s: Bram te Paske

Onlangs hef de vrouwe ‘t ok möggen belaeven en
vieren dat ze viefteg is ewordene, dat vieren geet
ze deur de bekende beperkingen wel d’r dit veurjaor nog waarn nog ‘s ne kere dikke ovverdoon.
Wat bunt de tieden toch hard veranderd, want
vrogger worden alleneg de olde leu viefteg, teggenwoordeg de jonge leu ok al!
Dat ze viefteg is ewordene was veur ‘n ieder
good zichbaor want d’r stonden maor leefst acht
Sarah’s op ‘t arf en rondum de boerderi-je, bis
achteran in ‘t Bokkelderdieksken.
As keerls viefteg wordt, zeet ze Abraham, en
vrouwleu op dee zelfde laeftied zeet dan Sarah,
maor waor komt dee uutdrukkingen toch vandan?
Ze komt zoas zovölle gezegden en spreuken uut
de Biebel en wal uut ‘t Ni-je Testament. Daor
in ‘t evangelie van Johannes völt te laezen dat
ne vrouwe ovverspel had epleegd of zoas ze in
Aalten ok wal zegt: ‘ze hef onder den draod hen
eweid (gemaaid).’
An Jezus wordt evraogd wat ‘r met de vrouwe mot
gebeurn umdat de wet tondertied veurschreef dat
ze gestenegd mos worden. Jezus zei ton de legendarische weurde, dat degene wel zonder zonde is
den eersten steen mag smieten. Niemand deed
dat dus en Jezus zegt dan: ‘Abraham jullie vader,
hef zich erop verheugd Mien dag te zeen en hef
den ezéne en dat deed um good.’ De umstanders reageert verbaast en zegt: ’I-j bunt nog gin
viefteg jaor old en I-j hebt Abraham al ezéne?’
D’r wordt ok wal ezegd dat iemand van viefteg
jaor aover dezelfde laevenswiesheid en weerdigheid mot beschikken als Abraham.
Abraham heten anvankelek Abram en was
etrouwd met Sarai en ze konden lange tied gin
kindere kriegen. Nao ‘n bericht van God verandern ‘t laeven van Abraham drastisch. Pas

ton hee (in onze ogen) stokold was,
worden Isaäk gebaorne, Isaäk en
Rebekka kregen ‘n tweeling, Esau en
Jacob. Met Jacob ging ‘t hard want
hee kreeg maor leefst twaalf zöns en
‘n dochter bi-j ziene vrouwleu Lea en
Rachel. Uut de kinder van Jacob ontstond uutendeleke ‘t volk Israël en
werd de belofte an Abraham vervuld
dat ziene naokommelingen talriek zölt
waen as ‘t zand bi-j de zee.
Abraham kon ondertussen slecht stille
zitten en kreeg bi-j ziene slavinne
Hagar ok nog Ismaël, en of dat nog
neet genog was nam hee nao de dood
van Sarah de jonge Ketura bi-j zich,
dee nog zes keer beveel van ne zönne.
Vandaor ok ‘t gezegde: ‘ne olden hane
en ne jonge henne göf völle kukene in
de benne’.
Teggenwoordeg könne wi-j ons wal
‘s bedreuven dat stellen soms pasetrouwd of samenwonnend, vake
nog met kleine kinder, ‘t nust al weer
onder de boom hebt liggen. Wat is ‘t
botterbreefken dan nog weerd. Daor
kö’w schande ovver praoten en van
alles van denken, maor feit is dat ‘t
van alle tieden is en daor is aartsvader
Abraham ‘n mooi veurbeeld van.
Vieftig, optimistische leu zölt zeggen en veural
hoppen da’j met viefteg halverwaege bunt en
dat de beste jaorn nog mot kommen, maor d’r
bunt d’r ok zat wel zegt dat met viefteg het
beste d’r wal vanaf is. Petra zit gelukkeg bi-j de
eerste groep en dan wi’j eur wanneer ‘t zo wiet
is, verrassen met ‘n neet allerdaags kado. Viefteg
rozen is wal efkes mooi, maor met dee hette bi-j
ons in de kökkene is ‘t eigenlek
jammer van ‘t geld, want dan
ligt ze met ne waeke op de motvaalte. Viefteg keersen op ne
grote taarte uutblaozen zee ik in
coronatied ok neet zo zitten en
daorbi-j dee taarte mot nog wal
smakelek op-egaetene wordn
want vake is ‘t met keerskes
uutblaozen meer blussen dan
blaozen.
Gin taarte dus maor wat dan
wal en dat is nog neet zo makkelek a’j wet dat ze niks begeert
en arg tevraene is met alles wat
ze hef.
Zo drunk ze alle aovende veur
‘t naor beddegaon twee glazen
rooie wien.
Zelf heb ik weineg tot niks met
rooie wien want ik was meer van
’t bier, zeker in de jonge bolderjaoren, dat waarn zo umsgeveer
de jaorn bis op den dag da’k
Petra veur ’t eerst teggenkwam.
Ik heb ’t bier neet helemaols
in de ban edaone want nao ne
dag van zwaoren arbeid is d’r
niks lekkerder dan ‘n koel pilsjen,
maor wanneer de jaorn begint

te tellen wordt ‘t bier drinken vanzelf minder,
want met ne slomp bier op mo’j ‘s nachts völs te
vake uut bedde.
Ik heb eigenlek weineg tot gin ervaring met rooie
wien, jao ‘t kleine slöksken wa’j achteraover slaot
tiedens het Heilig Aovendmaol op zondagmorgen
een paar keer per jaor. Wi-j vonden dat altied
allebei wal heel arg lekker en dat kump denk ik ok
umdat ‘t maor zo’n klein slöksken is.
Wel de aovendmaolswien ok zo lekker vond, was
Mina van de Schanse uut Levele, dat was ‘n oldtante van ons en ze ging tot an de eeuwwisseling
ter karke naor de Olde Callixtus in Grolle. Wanneer
daor dan ‘t Heilig Aovendmaol evierd worden
deed ze onmundeg good eur best de grote beker
helemaols läög te drinken, ik mot d’r wal bi-j
vetellen dat ze ton al an ’t dementeren was.
Misschien is dat wal wat veur Petra, viefteg
flessen aovendsmaolswien op eur vieftegste
vejeurdag. Eerst maor is effen b-j de köster van
de karke informeern, maor daor hadden ze neet
zo völle flessen op veurraod en de köster verwees
mien deur naor groothandel Te Lindert. Daor
leveren ze de flessen wien in dozen van zes stuks
en zodoonde had ik d’r veere ovver. Daor wist ik
ovverigens wal weg met en zo zat ik nog schielek
op ne aovend in mei an de aovendsmaolswien.
Volgens wienkenners zal ik echter nooit ne echten
wiendrinker worden, want de wien smek mien pas
as ze lekker koel uut de koelkaste kump.
Wat ‘t veur mien toch heel biezunder mek, is dat
as ik van den aovendmaolswien drinke, miene
gedachten dan vanzelf naor Jezus gaot, naor hoo
Hee zien lesten aovend gelaefd en belaefd mot
hebben zo vlak veur dat Hee an ’t kruus enaegeld wordn, en dat mo’k ok eerlek bekennen, dee
gedachten heb ik bi-j ‘t drinken van bier nooit
ehad.
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Kerken bekijken in Friesland
Tekst en foto’s: Gerrit en Tiny Oosterink
Friesland is een mooie provincie.
Door de taal waan je je echt in het
buitenland. Als vrienden van ons,
echte Friezen, met elkaar praten,
kunnen wij het niet verstaan en
zeggen wij steevast: ‘Nu even in
het Nederlands, dan kunnen wij ook
meegenieten’.
Je kunt daar prachtig fietsen. Er zijn
mooie fietspaden aangelegd en via
de knooppuntenroute kom je op de
mooiste plekjes. Als je door het open
Onder: Preekstoel in Lollumse kerk

land fietst, zie je in de verte al één of
meer kerktorentjes.
Zo zagen wij in Terherne een leuk
kerkje staan. Door de uitstraling trok
het meteen onze aandacht. Eenmaal binnen was de verbazing nog
groter …
Enkele dagen later reden we met
de auto naar Lollum. We zagen een
kerk die enig gelijkenis had met de
Oosterkerk in Aalten. We wilden ook
daar de kerk van binnen bekijken en
Rechts: Kerk in Lollum

werden daar met open armen ontvangen toen we vertelden, dat we
uit Aalten kwamen.
‘Er is onlangs ook nog iemand uit
Aalten hier geweest’, vertelde de

man die ons te woord stond. Hij
woont naast de kerk en maakt met
vrijwel iedereen die de kerk bezoekt,
een praatje.			
Architect A. Nauta heeft deze kerk

Entree
Lollumse
kerk

Toekomstige
interieur
van de kerk
Achter het
witte scherm
van de vorige foto....
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Vakantietasjes
Foto: Wim Drenth
Aan het begin van de schoolvakanties zijn er ruim
vijftig vakantietasjes bezorgd bij kinderen van
gezinnen met een laag inkomen. Waar andere
kinderen er vaak op uit trekken, brengen deze kinderen hun vakantie meestal in de eigen omgeving
door. Vandaar dat de gemeenschappelijke kerken
in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo iets hebben
bedacht om hen een extraatje te geven. Dit alles
is gebeurd in samenwerking met het meedoenpact en de talentverbinder van de gemeente
Aalten. Dit jaar zijn de tasjes samengesteld in
Dinxperlo door vrijwilligers van Caritas Dinxperlo
en de diaconie van de PKN Dinxperlo. In de tasjes
zitten vrijkaartjes voor het zwembad in Aalten of
Dinxperlo, een strandbal en een tegoedbon voor
meerdere ijsjes. Verder zit er, afhankelijk van de
leeftijd, nog meer in zoals stoepkrijt, een waterpistool, een frisbee, een vakantieboekje en spulletjes voor in de zandbak. Voor de ouders hebben
we een waardebon gekocht die bij de plaatselijke
supermarkt kan worden besteed. Dankzij de vele
mooie giften zijn we als Stichting DHA in staat
om op deze manier namens de kerken van betekenis te kunnen zijn. Waarvoor hartelijk dank.
Boven: Kerk in Terherne
getekend, dezelfde architect die ook de
Oosterkerk in Aalten getekend heeft.
Het gebouw lijkt veel op de Oosterkerk.
Als je daar naar binnen loopt, zie je ook
daar veel gelijkenis met de Aaltense kerk.
Grappig om te zien.
Oók daar zal de kerk een andere functie
krijgen. We hebben een poos met de initia
tiefnemer gepraat. Hij woont tegenover de
kerk.
Al met al de moeite waard om kerken te
bezoeken tijdens een vakantieverblijf. Zo
hoor en zie je nog eens wat …
Gerrit & Tiny Oosterink

Na de zomervakantie melden we ons graag weer.
We gaan als Stichting DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten) een zakgeldproject voor kinderen
van minima financieren en er komt een speciale
snuffelmarkt voor alle mensen die bij ons zijn
aangemeld.
Behoort u misschien zelf tot de mensen die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen of
kent u iemand die onze steun nodig heeft?
Meld het dan via info@stichting-dha.nl
of via info@meedoenpact.nl
of via de diaconie van uw kerk.

oase
oase van groen
weelderige planten
kwetterende vogels
druk verkeer
herstellende natuur
overvloed
tekorten
balanceren
oase van groen
helende werking
milde natuurkleuren
aantrekkingskracht

Onder: Interieur Kerk in Terherne
doen vanuit je hart
vanuit je verstand
vanuit je rust
oase
Riek Aalbers-Hiddink
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Weer thuis

Bron: ds. Wim Beekman, classis predikant
Fryslan en columnist bij de Leeuwarder Courant

Aandenken

Meest gestelde vraag deze weken in kerkelijk Nederland: ’Wanneer de kerken
weer open zijn, zullen de kerkgangers dan terugkeren in de kerkbanken?
Die vraag is niet uniek, sportverenigingen bijvoorbeeld vragen zich ook af
of hun sporters weer terug zullen komen.
Zelf heb ik mij ook afgevraagd of ik het vertrouwde ritme van de zondagse kerkgang weer
zou oppikken. Op de bank met een kop koffie voor
de televisie of voor de computer is verleidelijk. En
je hoeft niet vroeg op.
Tot mijn verrassing ben ik elke zondag weer in de
kerk te vinden. Zelfs als wij een weekend gaan
zeilen en in een watersportplaats liggen, zoeken
we liefst een haven om te overnachten, waar we
’s zondagsmorgens naar de kerk kunnen.
Mij valt op hoe blij de mensen zijn wanneer
ze elkaar weer onder ogen komen. Er wordt
gezwaaid van de ene kant van de kerk naar de
andere. En het ‘Goedemorgen!’ als antwoord
op het welkom van de ouderling heeft zelden zo
enthousiast geklonken.
Wat onwennig zijn we ook. Gingen we ook al weer
bij het eerste lied staan, of bleven we zitten? De
ene helft van de kerk gaat staan, en de andere
helft blijft zitten. Dat zorgt weer voor de nodige
vrolijkheid. Je voelt de opluchting dat de kerkdeur-lockdown voorbij is.
Soms ook is er zomaar emotie. Ik ben geraakt als
we op de beamer het bekende lied ‘Jeruzalem,
stad van God’ te zien en te horen krijgen. Vooral
de woorden ‘Yerushalayim, stad van vrede, breng
ons weer thuis’ komen aan.

Het is een versregel die verwijst naar een 2500
jaar oude geschiedenis. Het joodse volk was uit
het vertrouwde eigen land weggevoerd naar het
verre oosten, en na ruim vijftig jaar mochten de
Joden weer terugkeren naar huis.
Nu hebben wij pas vijftig weken onze kerkdiensten moeten missen, maar het gevoel van ‘weer
thuis’ is er niet minder om. De blijdschap dat we
onbevangen kunnen vieren en zingen is van het
begin van de kerkdienst tot het einde voelbaar.
Nu de vanzelfsprekendheid van de kerkdienst is
verdwenen, voel ik ineens wat de waarde daarvan
voor mij is. Niet enkel dat ik als kerkganger weer
in het huis van de gemeente kan komen. Dat wij
als gelovigen weer met z’n allen bij elkaar kunnen
zijn.
Maar vooral dat ik weer te gast kan zijn in het
huis van God. Een kerkgebouw is een gewoon huis
van hout en steen. En in mijn beleving is het ook
een heilige plek. De gastheer is niet de dominee,
of de kerkenraad. In de kerk ben je thuis bij de
lieve Heer.
Dat is waarom het Joodse volk in ballingschap zo
verlangde naar de tempel waar het ‘weer thuis’
zou komen. Waarom ze ruim vijftig jaar die psalm
zijn blijven zingen: Als God ons thuisbrengt uit
onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Van een lange kerkbank een kleinere
gemaakt, staat te pronken in de tuin.
Een mooi aandenken!
Truus Roedema-Rensink

Foto intrededienst, Jan Oberink
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In de Herberg vangen we mensen op die
een periode van rust en bezinning nodig
hebben. Het dagprogramma biedt daarbij
handvaten. Het werk wordt ondersteund
door vrijwilligers en een kleine staf van
professionals.
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
wil een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding
bieden aan individuele gemeenteleden die, om
wat voor reden dan ook, even afstand willen
nemen van hun woon/werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen
psycho-sociale problemen een rol spelen.

Tussenjaar
Zoek je een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Wil je graag iets betekenen voor een
ander en tegelijkertijd werk- en levenservaring
opdoen? Denk dan eens aan de Herberg. Er zijn
nog twee open plaatsen per 1 september. Je
werkt iedere week 36 uur en voert verschillende
werkzaamheden uit. Je krijgt een begeleider/

coach, die met jou de leerdoelen evalueert en
met je wil nadenken over bijvoorbeeld studiekeuze. Je krijgt een eigen kamer en verblijft
van maandag tot vrijdag intern. De ervaring
leert dat zo’n (half)jaar van enorme betekenis is
in groei en ontwikkeling van een jongere. www.
pdcdeherberg.nl

Rust
Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een
verblijf in de Herberg, geven aan dat ze rust
zoeken. Het lijkt erop dat rust een schaars iets
is geworden. Ondanks het feit dat de afgelopen
maanden veel niet kon, snakken veel mensen
naar rust. De spanningen in relaties liepen op,
het werk was anders, financiële zorgen, ouders
en kinderen de hele dag samen in huis, mensen
konden niet naar logeerhuizen of dagopvang,
gewone ritmes werden doorbroken: de coronatijd heeft van veel mensen veel gevraagd. In de
Herberg komen mensen tot rust. Dagstructuur,
liefdevolle aandacht en pastorale zorg doen
mensen opademen.
Kijk voor het herstelprogramma:
www.pdcdeherberg.nl
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Heerlijk vakantie!

overstapdienst organiseren. In deze dienst worden
de vierjarigen welkom geheten bij de kindernevendienst en maken de kinderen van groep 8 een feestelijke overstap van de kindernevendienst naar het
jongerenwerk. Wat we precies gaan doen blijft nog
even een verrassing :-) !

IJsjes eten, (buiten) spelen, zwemmen en uitrusten.
Lekker uitrusten, even helemaal niks … lukt dat?

Welke dingen willen we nog doen?

Misschien leuk om de volgende
opdracht eens samen uit te voeren:
Ga naast elkaar op de grond liggen, languit. En
bespreek met elkaar de volgende vragen terwijl je
lekker ligt
1. Heb jij het druk?
2. Ben je goed in uitrusten?
3. Ben ik goed in uitrusten, volgens jou?
4. In het scheppingsverhaal horen we dat God uitrust op de zevende dag. Waarom zou het voor
mensen belangrijk zijn om uit te rusten?
5. Waar rust je van uit?
6. Welke dingen doen we samen op een vrije dag?
Welke dingen kunnen we nog eens doen?

Heel voorzichtig durven we alvast na te denken
over hoe het verdergaat ná de vakantie. We hopen
dan namelijk weer te beginnen met de kindernevendienst. Door alle maatregelen is er al anderhalf jaar
geen kindernevendienst meer geweest. Nou ja, er
was natuurlijk wel online kindernevendienst. Maar
het is veel leuker om elkaar te zien, samen naar het
verhaal te luisteren en er met elkaar over te praten.
Om samen te spelen, te ontdekken en (creatief)
bezig te zijn.
In het afgelopen anderhalf jaar zijn er natuurlijk kinderen vier jaar geworden en zij zijn nu oud genoeg
om naar de kindernevendienst te gaan. En er zijn
kinderen die naar de middelbare school zijn gegaan
en nu dus te oud zijn voor de kindernevendienst
en de overstap mogen maken naar het jongerenwerk. Daarom wil de kindernevendienst samen met
dominee Folkert de Jong (als de maatregelen het
toelaten) op zondag 12 september een welkom- en

Dus …
Ben je het afgelopen anderhalf jaar naar de middel
bare school gegaan en wil je graag de overstap
maken van de kindernevendienst naar het jongerenwerk? Meld je dan aan voor de overstapdienst!

Óf …
Ben je in het afgelopen anderhalf jaar vier jaar
geworden en wil je graag naar de kindernevendienst? Meld je dan aan voor de welkomdienst!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar:
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
En hopelijk zien we jullie na de vakantie allemaal weer
op de kindernevendienst (of bij het jongerenwerk)!

Bingospel 'Kijk omhoog’
Als je tijd hebt om uit te rusten heb je ook tijd om goed om
je heen te kijken. Wat zie je allemaal als je je ogen naar boven
richt? Geloven thuis heeft er een leuk bingospel van gemaakt.
Als je iets vindt wat op de bingokaart staat mag je het
afstrepen.

Wat staat er op de bingokaart?
En naar welk Bijbelverhaal verwijst het plaatje?
Lees de verhalen maar eens. In de Samenleesbijbel vind je ook
leuke weetjes en doe-dingen bij deze verhalen.
	
1. WOLKEN: Exodus 13:17-22
2. TOREN: Genesis 10:9-13 en 11:1-9
3. INSECTEN: Exodus 8:12-28
4. KLIMBOOM: Lucas 19: 1-10
5. STERREN AAN DE HEMEL: Genesis 15:1-6
6. DE WIND: Handelingen 2:1-13
7. DUIF: Genesis 8:6-14
8. DE HAAN op de kerk
(Afbeeldingen: Prentenbijbel, Marijke ten Cate
en Pluk het jaar, Marjet de Jong, Marcel Jurriëns.
Dit idee komt van Geloventhuis.nl)

