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Verwachting van toekomstig leven bij God ontspant
De verwachting van het toekomstige leven bij God
geeft ontspanning en de hoop dat dit leven niet alles is.
Elementen van deze hoop doen zich midden in ons leven voor.
Kees van der Kooij

Wat doet deze verwachting
met ons leven hier en nu?
Margriet: ‘Elementen van deze hoop doen zich
midden in ons leven voor. Daar waar leven en
bloei verschijnen, ervaringen van verrassende
nieuwheid. Daarom staat er op de omslag van
ons boek een fragment van Charley Toorops schilderij ‘De bloeiende appelboom’.’
Kees: ‘Wij kunnen dat toekomende niet regisseren, maar de Bijbelse verhalen reiken ons de
hoop aan dat Hij, de Levende, nog niet klaar is
met ons. Die verwachting is een doorgaande lijn,
vanuit de profeten in het Oude Testament naar
het Nieuwe Testament. We kunnen alleen praten
over het toekomende in termen van het aardse
en het nu bekende. We hebben geen andere taal.
Daarom zoekt Johannes in Openbaring zijn toevlucht tot het beeld van de boom die twaalf keer
per jaar bloeit.’

Deze toekomstverwachting veronderstelt
dat we in God geloven.
Kunnen wij iets zeggen over
wat er na de dood gebeurt?
Margriet: ‘Niet in de zin dat ik weet wat het is,
ik ben nog nooit dood gegaan. Ik kan ook niets
zeggen over geboren worden, waar ik wel bij was.
Toch weet ik zeker dat ik geboren ben. De christelijke traditie krijgt niet de vinger achter het
geheim van dood en leven, maar koestert wel een
verhaal van hoop en verwachting.’
Kees: ‘Juist midden in dit vergankelijke leven
treffen wij God aan en God ons. Daar ontstaat
de verwachting dat God trouw is aan Zijn schepselen, aan wat Zijn hand begon. Dat biedt hoop
voor de toekomst. De opstanding van Christus
geeft ons de gegronde hoop dat dit leven niet
alles en de dood het einde niet is.’

Kees: ‘Natuurlijk, daar gaan we in de kerk vanuit.
Het leven wordt leuker als je in God gelooft. Hij
is de bron van het leven, creativiteit en goedheid.
Daarmee valt zoveel te genieten en kostbaar te
achten. Ik durf de stelling aan dat veel mensen
die zeggen niet in God te geloven, God wel
ervaren. Als ze opstaan van een ziekbed en hun
levenskracht terug voelen komen. Als ze zich koesteren in de zon. Als de wind in de zeilen de boot
door het water doet gaan. Goedheid komt van
God, Hij is er de bron van.’
Margriet: ‘Een man vertelde mij daar nooit iets
van te merken. Voor zijn raam stond een prunus in
bloei, boven zijn bed hingen tekeningen van kleinkinderen. Ik dacht: ‘Zie je dat dan niet?’ Geloven
is met andere ogen naar de werkelijkheid leren
kijken. Een kind vraagt aan haar moeder: ‘Zegt
God weleens wat?’ Zij wijst op de regenboog en
zegt: ‘Kijk, God kust de aarde.’ Zij leert haar kind
anders te kijken dan wanneer zij het wetenschappelijk had verklaard.’

Hoe levend is de verwachting
van de wederkomst in onze kerk?
Margriet: ‘Er wordt weinig over gepreekt, blijkbaar is het te ingewikkeld. Ik verwijs er graag naar
tijdens een uitvaart, ongeacht het publiek dat
voor me zit. Deze verwachting is de kern van wat
de kerk beschikbaar heeft aan hoop: het is met de
dood niet uit.
De belofte is dat er iets geheel nieuws komt.
Na afloop van een uitvaart komen er weleens
mensen naar me toe, ook kerkelijk betrokken
mensen, die vragen ‘Maar dat geloof je toch niet
echt?’ Dat een overleden oma doorleeft in een
fladderende vlinder of een ster is niet meer dan
een mooie gedachte. Het troost mensen. Voor wie
doorvraagt is het te weinig.’
Kees: ‘Er is veel scepsis over opstanding en wederkomst. Onterecht. Het christelijk geloof is hierin
uniek dat zij de categorie van ‘het volstrekt
nieuwe’ kent. In de Griekse wereld was ‘van niets
naar iets’ ondenkbaar. Het Nieuwtestamentisch
verhaal vertelt dat vanuit de creativiteit van de
levende God iets radicaal nieuws wordt gemaakt.
Schepping uit het niets, leven uit dood. Dat staat
haaks op veel andere godsdienstige en filosofische stelsels. Dat maakt ook dit leven spannend. Al in dit leven kunnen wij uitkijken naar
momenten waarop dat nieuwe zich laat zien. De
geboorte van een kind. De vonk van liefde. De
schok van schoonheid.’
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Alledaagse rust
Anneke Wattel – de Vries

Margriet van der Kooij

Vakantietijd is een tijd om tot rust te komen. Om samen te zijn, dingen te
ondernemen en te genieten. Te genieten van elkaar, de omgeving, de rust
en van de mooie dingen die God geeft. Ik heb een goede vakantie gehad.
Maar komen we nog voldoende tot rust in de vakantie? Hoe houd ik de
rust vast die ik in de vakantie vind? Regelmatig is die rust na de vakantie
al snel weer weg. Het lijkt dan wel alsof we in een trein zitten die heel hard
doorrijdt. Af en toe lukt het ons, met moeite, om even die trein te stoppen.
De laatste jaren heb ik het gevoel dat we steeds meer opgejaagd worden.
Alles ‘had gisteren af moeten zijn’. We moeten meer presteren in minder
tijd. Iedereen is druk. Eigenlijk zouden we zo moeten werken dat we niet zo
hard vakantie nodig hebben. Maar dat lukt niet iedereen.
Een coach vertelde mij dat zij zo’n tien jaar geleden mensen van rond de
vijftig sprak die vastliepen in hun werk en overspannen waren, maar dat
ze nu grotendeels dertigers kreeg. Jonge mensen die al aan het begin van
hun werkzame leven vastlopen. Alles moet beter, sneller, effectiever, creatiever, en dynamischer. Degenen die niet mee kunnen komen, vallen al snel
buiten de boot. Ouderen, maar ook heel veel jongeren. Waar en hoe vinden
we rust in deze hectische tijd? Niet alleen in de vakantie, maar dagelijks?
Een oudere mevrouw die ik sprak en die nog maar weinig kon, zei: ‘Ik
geniet elke dag van de kleine dingen die God me geeft: een kopje koffie,
een bloem, een vogeltje. Dat geeft me houvast en rust. Ik ben veilig in Zijn
hand.’ Ja, daar vinden we rust.
God wil ons rust geven. In Matteüs 11:28-29 zegt Jezus: ‘Kom naar mij,
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust
geven.’

Waardoor raakte deze hoopvolle
toekomstverwachting buiten beeld?
Kees: ‘In de moderniteit kwam alle gewicht te liggen op dit leven. Je moet
het hier maken, je bucketlist afwerken, geen loser worden. De moderne
samenleving zet de levens van twinti- gers en dertigers enorm onder druk.
Alles moet nu lukken en perfect zijn. Het is aan de kerk om daar vragen bij te
stellen. De verwachting van het toekomstige leven bij God ontspant. Stel je
voor dat alles in dit leven moet gebeuren: een geslaagd huwelijk, een goede
vriendenkring, een topbaan, leuke kinderen.’
Margriet: ‘Wat moet je dan wanneer je een kind met het syndroom van
Down krijgt? Testen en ingrijpen? Veel mensen willen voorkomen dat alle
dingen die niet leuk zijn hun perfecte leven verstoren. Of het leven voortijdig
beëindigen als het niet meer leuk is. Ons geloof leert: het leven is niet perfect
en dat is goed. Ik zeg dit niet uit luxe. Ook in mijn leven gebeuren er dingen
die ik niet kan oplossen, waar ik verdriet van heb en die ik tot het einde moet
verdragen. Maar het is wel mijn leven, in het licht van het toekomstige leven.’

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel:
ISBN 9789043532280,
uitgegeven door Kok Boekencentrum

Echte, diepe, innerlijke rust. Hij heeft ons een rustdag gegeven. Een dag
waarop we even niets moeten en aan zijn voeten mogen zitten. Mogen
luisteren naar zijn woorden van liefde, kracht en bemoediging. Elkaar
mogen ontmoeten, en genieten van wat Hij ons geeft. Hij draagt ons elke
dag en wil ons helpen om te genieten van de mooie dingen die Hij geeft.
Dat geeft rust omdat we mogen weten dat Hij voor ons zorgt.

Alledag-geloof
Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag
ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één
in de schatkist
van mijn dag
en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Oeke Kruythof
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Het is nog volop zomer, maar het tweedehands Winkeltje, dat al vanaf mei open is, gaat
helaas alweer sluiten. Wilma Klein Hesselink,
de beheerder van ‘t Koppelhuis heeft binnenkort vakantie en daarna start het seizoen weer.
Er is voor de kerk ruim € 2000 opgehaald. Dat
is volgens alle betrokkenen bijzaak: vooral de
gezelligheid die men aan elkaar heeft, de laag
drempelige manier om elkaar te ontmoeten en
elkaar geestelijk te ondersteunen, maakt het
winkeltje zo’n waardevolle aanwinst voor Bredevoort. We weten niet of en hoe het volgend jaar
zal worden voortgezet. Dat hangt af van een
hoop factoren. In ieder geval willen we Wilma
heel hartelijk bedanken voor het hebben en uitvoeren van dit plan en haar en de andere medewerkers heel hartelijk bedanken voor al het werk
dat er verzet is in deze twee zomers!
de kerkenraad

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

Overleden
Op dinsdag 27 juli is overleden in de leeftijd van 90 jaar, mevr. Janie Hinkamp-Boland.
Het afscheid vond plaats in de St. Joriskerk op
zaterdag 31 juli jl. We wensen allen die haar
missen, in het bijzonder haar familie, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe
bij dit verlies.

Zieken
Mevr. Te Bokkel-Caspers (Haartseweg) was voor
observatie en behandeling opgenomen in het
ziekenhuis en verblijft nu in Pronsweide ter revalidatie. We wensen haar en allen die om haar heen
staan veel kracht toe!
Dhr. Geert Scholtz is met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is in Enschede
geopereerd. De operatie is goed verlopen. We
wensen hem beterschap en zijn vrouw en alle
betrokkenen sterkte toe!

Mevr. Giny Siebelink heeft een zware operatie
ondergaan en is weer aan het opknappen. We
wensen haar beterschap toe en een rustig herstel.
Wij wensen allen die ziek zijn, therapieën of medische behandelingen ondergaan, of uitslagen
moeten afwachten veel geduld en sterkte.
We denken ook aan de mantelzorgers, die familie
of vrienden bijstaan en wensen hen kracht toe
om het vol te houden.

Jarigen
Onze gelukwensen gaan naar:
dhr. J. Kingma, Oranjestraat 30 in Varsseveld,
hij viert op 23 augustus zijn 86e verjaardag;
mevr. A.C. Blekkink-Radstake, ’t Zand 22E,
zij wordt op 26 augustus 93 jaar;
mevr. J. Boelens-Fles, Pater Jan de Vriesstraat 7,
zij viert haar 80e verjaardag op 27 augustus;
mevr. D.B. Bekius-IJpma, Polstraat 6B in Aalten,
op 29 augustus wordt zij 85 jaar;
mevr. W.A. Essink-Peter, Walfortlaan 2,
zij viert haar 80e verjaardag op 9 september;
mevr. H.H. du Pré-Blekkink, Meddosestraat 21-10,
Winterswijk, zij hoopt op 10 september de leeftijd van 94 jaar te bereiken.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u lief zijn.
Ada Endeveld

Het Winkeltje in ‘t Koppelhuis
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Stichting Roemenië Aalten-Salaj
Bron: https://www.paulus-ludger.nl/index.php/aalten

Je bent een knappe kerel ... als je er nog iets
bij in kunt proppen. Met een groot aantal vrijwilligers en volledig gesponsord is het weer gelukt
om twee grote vrachtwagens vol te krijgen met
goederen voor Roemenië. 33 ziekenhuisbedden,
kleding, huishoudelijke artikelen, bedden, en veel
incontinentiemateriaal. Twee ziekenhuizen staan
te popelen om onze bedden in gebruik te nemen,
en ook veel ouderen zullen worden geholpen met
de goederen die zaterdag aankomen in Jibou.

Nu de ‘Stichting Roemenië Aalten-Salaj’ ophoudt
te bestaan en we ook geen goederen meer
kunnen aannemen, rest ons alle gevers en sponsoren te danken voor de hulp. Ook alle vrijwilligers bedankt voor het helpen bij het verzamelen,
opslaan en het laden en lossen van de goederen
voor transport. Als de twee vrachtwagens volgende week weer veilig thuis zijn, is er een mooie
periode afgesloten. We zijn blij dat we het konden
doen.

De pen opgepakt

Verbazing!
Met verbazing heb ik kennisgenomen van de inleiding die de redactie van KerkVenster gaf op de
ingezonden brief van dhr. Ebbers.
De redactie opent direct met het woord ‘klimaatcrisis’ en de klimaatveranderingen die plotseling
zichtbaar zijn. Vervolgens wordt een afscheidsrede van prof. de Lange aangehaald waarin deze
ethicus plotseling de rol van de kerk cruciaal vindt
in het bestrijden van de klimaatveranderingen.
En-passant wordt er door deze hoogleraar een
niet te staven link gelegd tussen ‘klimaatcrisis’
en ‘pandemieën (COVID-19)’. Ik zou zeggen,
schoenmaker blijf bij je leest.
Deze inleiding is op z’n minst tendentieus te
noemen. Ik vind, dat je zeker over een gevoelig
onderwerp als klimaatverandering van een
redactie een onafhankelijker inleiding mag
verwachten.
Binnen elk genootschap of vereniging lopen
meningen over de diverse onderwerpen vaak
uiteen en dat is ook voor mij een groot goed.
Dhr. Ebbers geeft duidelijk aan wat zijn persoonlijke gedachten zijn en doet daartoe een aanzet
voor een open discussie, prima.
Ik wil hier nu verder niet al te gedetailleerd op
ingaan maar wel de opmerking plaatsen dat er
wereldwijd maar een klein gedeelte van onze
aarde geschikt is voor voedselproductie, nl. 3%.
Ethisch gezien vind ik het daarom niet juist om
een deel van de hoogwaardige landbouwgrond,
waarover wij in Nederland beschikken, uit productie te nemen ten faveure van natuurontwikkeling of om bossen te kappen voor biomassacentrales. Ook dit is rentmeesterschap. Om de
balans te vinden tussen een leefbare aarde – die
gegroeid is van 1 miljard mensen in 1800 naar
geschat 9 miljard in 2050 – en met voldoende
voedselproductie – zullen er zeker lastige keuzes
gemaakt moeten worden, die verder reiken dan
ons kleine landje.
Johan Wikkerink

Complimenten!
Mijn complimenten voor de bijdrage van Bram
te Paske in het laatste nummer van KerkVenster!
Wat mij betreft mag hij vaker publiceren.
Dolf Prinsen, Doetinchem
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e-mail:
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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

‘Uw Koninkrijk kome’
Dit is het thema voor de startzondag
2021 op 26 september.

bredevoort
Lectoren gezocht!

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

Nadat ik in de dienst van 25 juli jl. spontaan een
oproep heb gedaan, nu dan ook een oproep in
KerkVenster. In de erediensten waarin ik voorga,
maak ik graag gebruik van lectoren voor de
schriftlezingen. Ik ben dus op zoek naar lectoren.
Kun je lezen en houd je van voorlezen, dan hoor ik
graag van je.

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
Diaconale Hulpverlening
Aalten
Mail: info@stichting-dha.nl
Bankrekening:
NL24 TRIO 0338 6054 60
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

De voorbereidingen zijn in volle gang. Waarschijnlijk kunnen we weer meer fysiek samen de start
van het kerkelijk jaar vieren. Hadden we vorig jaar
nog het idee dat we tijdelijk in een bijzondere
situatie zaten, nu weten we hoe onzeker alles
blijft wanneer je plannen maakt.
Bij het thema zou je in de huidige tijd ook kunnen
denken aan wat er wereldwijd gebeurt: klimaatverandering, branden, overstromingen en geweld.
Is dit wat bedoeld wordt met ‘Hemel en aarde
zullen voorbij gaan maar mijn woorden zullen
niet voorbij gaan.?’
Wij willen deze zondag opgewekt de zon tegemoet lopen, kijken en ervaren welke mooie dingen
ons gegeven zijn. De dienst wordt voorbereid met
medewerking van predikanten en kerkelijk werkers
en zal omlijst worden door verschillende liederen,
begeleid met mooie muziek.
Na afloop is er nog van alles te doen om op een
positieve manier samen het komende jaar tegemoet te gaan, met lekkere dingen en leuke activiteiten voor jong en oud. U hoeft hiervoor niets
mee te nemen, dit is in de huidige situatie ook
niet gewenst.
In het volgende KerkVenster zullen we uitgebreider ingaan op de activiteiten, voor nu zeggen
we: noteer 26 september, wij zijn nu al reuze
enthousiast en zien jullie graag op deze dag.
de startzondagcommissie

Het gaat om 25-30 vieringen per jaar. Inmiddels
hebben zich al twee mensen aangemeld, maar
het zou fijn zijn als daar nog vier tot zes aanmeldingen bij komen.
Ik hoor graag van jullie.
ds. Elizabeth van Deventer,
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com

Overzicht collectes Aalten
Op het kerkelijk bureau of
in de brievenbus ontvangen:
Collectegeld  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Gemiste collectes  .   .   .   .   .   .   .   . 
Gift voor de kerk via I. Mengers  .   .   . 
via Harmien ter Beest voor de PBD  .   . 
Gift voor de Protestantse Bezoekdienst

€
€
€
€
€

20,00
50,00
20,00
10,00
20,00

Via de bankrekening van
de diaconie ontvangen:
Gift KerkBeeld  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 100,00
Kerkgeld juli  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 80,00
Kerkgeld juni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 100,00
Collectes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x € 25,00
Collectegelden april t/m juni  .   .   .   .  € 70,00
Rose Hara  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 25,00
Project Hermen Ligterink   .   .   .   .   . € 15,00
Werelddiaconaat Noodhulp   .   .   .   . € 25,00
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Baten en lasten 2020 van het college van kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Aalten
Dinsdag 13 juli jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2020 behandeld.
In het kort hierbij de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Toelichting op de baten en lasten
Algemeen
In de jaarrekening 2020 zijn er verschuivingen
bij de opbrengsten vanwege de richtlijnen vanuit
de PKN om alle gronden en gebouwen (m.u.v.
kerkgebouwen) te activeren. De gronden en
gebouwen behoren niet tot activa die nodig zijn
om kerk te zijn, deze zijn dan ook nu overgeheveld
naar de financiële vaste activa. Deze bezittingen
worden nu gebruikt om aanvullende inkomsten
te generen zodat de tekorten binnen de perken
blijven. De inkomsten onroerende zaken verschuiven dan naar opbrengsten uit beleggingen.
Door de herwaardering is er een incidentele
bate van de gronden en gebouwen. De waarde
verhoogt de balanswaarde, deze herwaardering
heeft in de toekomst geen effect op de inkomsten, deze blijven gelijk of verhogen met de
prijsindex.

Lasten
De lasten voor de kerkgebouwen waren meer dan
begroot, dit komt door onderhoud aan de kerken
en aanvullend wordt nu ook een voorziening t.b.v.
onderhoud aan de gebouwen opgenomen.

De incidentele baten hebben hoofdzakelijk betrekking op de herwaardering van de gronden en
gebouwen. Voor de komende jaren is een tekort
begroot, zolang het acceptabel is en binnen de
begroting blijft zullen de huidige gelden ingezet
worden t.b.v. pastoraat.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met ondergetekende
Namens het college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

Protestantse gemeente te Aalten
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

Baten
In totaal werd minder ontvangen t.o.v. het jaar
2019. De inkomsten uit collectegelden daalde
aanzienlijk om reden dat er vanwege de corona
maar een beperkt aantal kerkdiensten is geweest.
De afname van het aantal kerkleden zorgt voor
een verdere daling bij de inkomsten van de bijdragen, dit is dan ook het grootste verschil t.o.v.
het jaar 2019.

snel omslaat in een oplopend tekort. De oorzaak
hiervan is de snelle afname van het aantal kerkleden (overlijden of opzegging).

De lasten van de niet-kerkelijke eigendommen
zijn ook gestegen door uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de woningen.
De kosten voor het pastoraat zijn lager omdat er
een vacature is bij de predikanten. Deze is nog
niet ingevuld in het jaar 2020. Deze vacature is
medio 2021 ingevuld.
De lasten van de kerkdiensten zijn gestegen t.o.v.
het jaar 2019 met name door meer uitgaven
ondanks de corona.
Bij de overige salarissen werd minder uitgegeven,
doordat er vanwege de corona minder kerkdiensten waren en er minder inzet was van kosters en
organisten.
Het operationeel resultaat komt hierdoor uit op –
€ 25.769 en is een iets groter tekort dan vooraf
begroot werd. Het jaar 2021 zal naar verwachting licht positief zijn waarna het de jaren erna

Verkort Overzicht
Begroting
2020

Rekening
2020

Rekening
2019

128.275
8.900
667.500
2.000
-

36.372
82.417
685.765
65
6.292

113.638
12.992
695.952
432
-

806.675

810.911

823.014

85.850

154.350

109.449

10.550

26.425

7.748

10.150
455.400
20.000
53.150
166.770
28.500
1.000
-

16.235
392.055
19.016
52.429
152.163
22.913
1.044
50

9.959
469.511
13.810
56.243
160.759
20.261
865
-49

831.370

836.680

848.556

-24.695

-25.769

-25.542

-

4.356.665
-297.037

25.019
-

-

4.059.628

25.019

-24.695

4.033.859

-523

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Roerende en onroerende goederen in het
bezit van de kerk worden in het vervolg
op de balans geactiveerd.

Resultaat verslagjaar (A+B)
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Joods Leerhuis Aalten

Het kinderfonds MAMAS is een
organisatie die ook financieel
ondersteund wordt door de diaconie
van de Protestantse Gemeente Aalten.
gezinnen thuis. MAMA Nomzamo van Duncan
Village heeft bijvoorbeeld gezinnen geholpen
met het planten van spinazie en bloemkool op
een klein stukje grond achter hun golfplaten
keet. In totaal hebben de MAMAS al meer dan
165.000 m2 moestuin aangelegd! En de komende
tijd komt daar, dankzij alle ‘moestuinendonaties’
nog eens ruim 210.000 m2 bij.

Van de MAMAS ontvangen wij verontrustende
berichten over geweldsuitbarstingen en plunderingen. Er is al langer grote onrust in Zuid-Afrika
door de armoede, de extreme werkeloosheid en
de coronacrisis. Die onrust is na de gevangenisstraf van voormalig president Zuma geëscaleerd.
In sommige steden worden winkels niet meer
bevoorraad. Er is geen brood meer te koop. Een
aantal projecten van de MAMAS hebben hun
deuren tijdelijk moeten sluiten. Helaas is het
hoofdkantoor van project TREE van MAMA Ruby
deze week geplunderd. Het is nog onduidelijk wat
de materiële schade is. Dit verdrietige bericht
komt bovenop het nieuws dat er ook tientallen
MAMAS getroffen zijn door het coronavirus. We
vragen ons soms af, hoe ze deze klap weer te
boven moeten komen. Maar de veerkracht van
de MAMAS in de strijd voor ‘hun’ kinderen lijkt
onuitputtelijk. En dat is MAMA POWER.
De MAMAS hebben de afgelopen maanden duizenden moestuinen aangelegd bij kwetsbare

Elk klein stukje grond wordt benut, in de overvolle
townships, op het platteland, zelfs oude autobanden worden opgevuld met aarde en plantjes.
De kool, spinazie en wortelen schieten overal
uit de grond. Door dit geweldige initiatief van
de MAMAS, dat zo massaal door u werd ondersteund, gaan duizenden kinderen niet langer met
honger naar bed.
Nomalungisa (44), zie foto onder: ‘Ik woon samen
met mijn kinderen, Akha (7, links) en Wandile (8),
in een kleine golfplaten ‘shack’ (keet). Tijdens
de eerste lockdown vorig jaar maart heb ik mijn
baan verloren. Daardoor was ik erg gestrest, want
de kindertoeslag is niet genoeg om mijn gezin
te voeden. Toen ik hoorde van het moestuinenproject van de MAMAS was ik gelijk enthousiast.
Ik ben elke dag in de moestuin te vinden. Mijn
leven is compleet veranderd! Er is altijd eten in
huis, en de moestuin produceert zoveel groenten
dat ik ook wat kan verkopen. Ik hoop nog meer
land om te spitten om volgend jaar een nog
grotere moestuin te hebben.’

Joods Leerhuis
Aalten
In ons parlement en daarbuiten hoort men
vaak spreken over onze ‘joods-christelijke
traditie’. Maar wat wordt hiermee bedoeld?
Wat is er dan precies ‘joods’ en ‘christelijk’
in onze cultuur?
Het lijkt erop dat er nogal wat in onze
samen
leving ontleend is aan het christendom, waarvan de joodse oorsprong
ongekend en onzichtbaar is.
In het Joods Leerhuis Aalten/Bredevoort
lezen we de aloude verhalen en teksten
uit de joodse bijbel, de Tenach, om te ontdekken wat deze teksten ons te vertellen
hebben met betrekking tot onze cultuur/traditie en met onze manieren van gelovig zijn.
In het Leerhuis proberen we antwoorden te
vinden, onder de deskundige begeleiding
van Henk Vis. Hij is sinds 4 jaar verbonden
aan ons Leerhuis.
De cursus wordt gehouden op maandagmiddag, een keer per maand, telkens van
14.30 tot 16.30 uur op de volgende data:
13 september 2021, 11 oktober,
15 november, 13 december,
17 januari 2022,
14 februari, 14 maart en 25 april.
De cursuslocatie is:
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, Aalten.
De cursuskosten bedragen € 60,00 per
seizoen.
Voor verdere organisatorische informatie
kunt u bellen naar:
Fop van Wijk, tel. 0543-538567
en Andries van Roekel, tel. 06-45554789
en voor cursusinhoudelijke informatie
naar Henk Vis, tel. 0543-512497.
U bent van harte welkom om eens kennis te
komen maken.
Namens de Commissie Kerk & Israël van de
Protestantse Gemeente Aalten,
Fop van Wijk en Andries van Roekel
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Gast in de kerk
Tekst: Arnold Arentsen

In navolging van het ‘biertje met de dominee’
nu ook ‘d
Xeten met de dominee’. Enkele weken
geleden kregen de pastores de vraag of de kerk
niet ‘iets voor singles’ kon organiseren. Het antwoord is: ja. Ons plan is om komend seizoen op
een doordeweekse dag één keer per maand na
het werk samen te eten. Tijdens en na het eten
kunnen we elkaar ontmoeten rondom een thema
of door samen een activiteit te doen. Naast deze
georganiseerde bijeenkomst kunnen deelnemers

natuurlijk ook met elkaar afspraken maken over
gemeenschappelijke activiteiten.
Eten met de dominee is in eerste instantie gericht
op ‘singles’ tussen de 30 en 50 jaar.Wil je meedenken, meepraten of meedoen, neem dan contact op met Wilma de Jong of Elizabeth van
Deventer.
wajong@kerkvenster.nl, tel. 06-13493491
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06-10855041

‘Zo kan ik iets doen om het leven van
vluchtelingenkinderen beter te maken’
Opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland
Sanne Duijvestijn (16) uit Amersfoort collecteert
voor de eerste keer mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. Ze wil graag haar steentje
bijdragen, nadat ze schrijnende verhalen hoorde
van haar tante die vluchtelingen op Lesbos hielp.
‘Het is voor mij een kleine moeite, maar samen
kunnen we zoveel betekenen voor die kwetsbare
kinderen, mijn leeftijdsgenoten.’
Omzien naar je naaste is iets dat Sanne met de
paplepel kreeg ingegoten. ‘Mijn ouders lopen ook
altijd veel collectes. Ze stimuleren mij om het ook
te doen.’ En dat doet ze ook! In november collecteert ze mee met de landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie.

Heftige verhalen
‘Mijn oom en tante woonden een aantal
maanden op Lesbos, waar mijn tante als psycho
loog vluchtelingen hielp om hun trauma´s te
verwerken. Hun heftige verhalen raakten mij
enorm. Het komt zo dichtbij. Ik kan me geen voorstelling maken van hoe het is om daar, in zo’n
onveilig kamp, te moeten leven. Zeg maar gerust
‘overleven’.’
Juist omdat ze zich zo’n leven niet kan voorstellen,
wil Sanne iets doen. ‘Vluchtelingen moeten alles
achterlaten en enorme risico’s nemen om op de
vlucht te gaan. Je land, je huis, alles wat je hebt
laat je achter. Ik wil mijn eigen kleine steentje
bijdragen om iets voor vluchtelingenkinderen te
doen.’
Op social media kwam ze de huis-aan-huis
collecte van Kerk in Actie tegen. ‘Ik dacht: ja, op
deze manier kan ik íets doen! Het kost mij helemaal niet veel tijd, maar alles bij elkaar kan er
zoveel goeds worden gedaan met het geld dat je
ophaalt.’

Stabiele toekomst
Sanne hoopt dat er veel kinderen kunnen worden
geholpen. ‘Wat ik vooral hoop is dat vluchtelingenkinderen naar school kunnen en dat ze op
een veilige plek mogen wonen. Dat ze een stabiele toekomst tegemoet gaan waarin ze alle
nare dingen die zijn gebeurd een beetje kunnen
vergeten.’
De aanpak van Kerk in Actie kan op Sanne’s support rekenen. ‘Ik ben blij dat Kerk in Actie niet
alleen hulp biedt in Griekenland, maar ook in de
landen van herkomst van vluchtelingen. Juist daar
de situatie voor mensen verbeteren is belangrijk.
Hulp op meerdere vlakken geven, is volgens mij
de enige manier waarop je kunt werken aan een
oplossing.’

Ik zie een mevrouw heel geïnteresseerd allerlei
onderdelen en ruimtes van het interieur van onze
Oude Helenakerk bekijken. Ik spreek de mevrouw
aan om toestemming te vragen voor een ‘Gast in
de kerk’. Meneer komt er ook bij staan en dan is het
ijs snel gebroken. Ik mag hun wat vragen stellen.
Zij willen liever niet met naam en toenaam in ons
blad, maar vertellen dat ze uit Kamerik komen en
dat ze een midweek op vakantie zijn op De Betteld, een christelijk vakantiepark tussen Halle en
Doetinchem.
Ze kennen Aalten van Wilkin van de Kamp, de
voorganger van de Euregio Christengemeente in
Aalten. Ze voelden zich gastvrij onthaald in de
Oude Helenakerk en werden gelijk gewezen op
de video die er permanent draait, die de geschiedenis en bijzonderheden van deze kerk in woord
en beeld laat zien. Zo kregen ze een goede indruk
van alle facetten waar deze kerk om bekendstaat.
De secco’s, het prachtige orgel en die bijzondere
banken die rondom ‘Het Woord’ zijn opgesteld.
Zelf komen ze uit een hervormd nest maar zijn
geen kerklid meer. Van geen enkele kerk of
geloofsgemeenschap overigens. Wel bezoeken
ze regelmatig de diensten van de Gereformeerde
Bonds-gemeente in Kamerik.
Ook bezoeken ze veel Evangelische Gemeentes.
Ze vinden dat mensen vrijgelaten moeten worden
in hun keuzes welke kerk of stroming ze willen
bezoeken of waarbij ze aangesloten willen zijn.
Het was een zeer geanimeerd gesprek en ik was
blijkbaar zo onder de indruk van hun visie en
gesprek dat ik vergat om een foto te maken van
deze fijne mensen.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En
misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is
de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen
een beter leven! Daarom komen we in actie en
organiseert Kerk in Actie 2021 opnieuw een huisaan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland.

Bron: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
verhalen/zo-kan-ik-iets-doen-om-het-levenvan-vluchtelingenkinderen-beter-te-maken/
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Jaarthema 2021/2022 - Van U is de toekomst
	Het thema ‘Van U is de toekomst’ staat niet alleen op startzondag, maar
het hele seizoen centraal. Binnen dit jaarthema worden gedurende het
jaar verschillende invalshoeken belicht. Zo staat tijdens startzondag het
‘Onze Vader’ en dan met name de zin ‘Uw koninkrijk kome’ centraal. In
oktober 2021 krijgt het thema ‘duurzaamheid’ de aandacht. En in de
adventsperiode komt er materiaal over Openbaringen 5 beschikbaar.

Scriba René de Reuver licht in onderstaand
interview het jaarthema ‘Van U is de toekomst’
toe. ‘Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als
samenleving, als aarde hangt niet van onszelf
af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in
het besef dat het ons gegeven moet worden: de
kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de
moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen
veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed
zal komen.’

Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver:
‘Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken
hebben met krimp en andere vormen van kerkzijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van
U is de toekomst.’

Scriba René de Reuver

Betrokkenheid en ontspanning

We leven in een buitengewoon onzekere tijd
waarin alles op losse schroeven lijkt te staan.
Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse
Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt.
Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op
de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.
Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf het
thema en de manier waarop ze er een jaar lang
mee aan de slag gaan, maar scriba ds. René de
Reuver hoopt dit jaar meer dan andere jaren dat
ze het aangereikte jaarthema overnemen. ‘Dit
thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst.
Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving
op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere
urgente zaken. Op politiek en economisch gebied,
maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.’			
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs.

Geen protocol
Dat is ook het thema van de visienota waarvan
elke gemeente vorig jaar een exemplaar kreeg
toegestuurd. Die verwoordt wat de komende
jaren van belang is voor het leven en werken van
onze kerk, en biedt hierin richting.
Door van dit thema ook het jaarthema te maken,
kan er in plaatselijke gemeenten handen en
voeten aan gegeven worden. De Reuver: ‘Ik hoop
dat het thema daardoor meer gaat spreken. De
christelijke toekomstverwachting is geen protocol
dat we aangereikt krijgen. Maar in alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam leven. Open voor wat God aan het doen is,
en alert op wat zijn Geest nu al laat zien.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Vanuit die verwachting leven we in het
heden, waarin de toekomst nog een spannende
vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de
toekomst is aan Hem die is, die was en die komt.
Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.’

Die ontspanning kan ons enorm helpen, denkt
De Reuver. ‘Daar waar het gaat om de kerk,
daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar
waar het gaat om de samenleving. Neem onze
schepping. Ik zie een houding van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal wel meevallen’, én
een houding van activisme: we moeten de boel
redden. Wij geloven dat de schepping in Gods
hand ligt. Als we belijden dat we geloven in een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten
we ons daarvoor inzetten, maar dat mag met
een ontspannen houding. Die combinatie van
betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit
de onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als ik wist
dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag
nog een appelboompje’, is de uitspraak die aan
Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn
kerk zorgen, dat ontspant enorm.’

Kome wat komt
De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoopvol
perspectief tegenover de onzekerheid aanwakkert. Ook in ons eigen leven. Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een
ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens
in beweging om te leven in het spoor van Gods
Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen,
om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor
onze naaste. We weten niet wat ons te wachten
staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen
gaan. ‘Kome wat komt.’

Bron:
www.protestantsekerk.nl/nieuws/jaarthema2021-2022-van-u-is-de-toekomst

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 22 augustus

St. Joriskerk

09.30uur: 	dhr. D. H. Jentink, Balkbrug,
Anders dan Anders-dienst;
Dialectdienst, Preek van een Leek
collecte: 		
Jeugd en Joris
uitgangscollecte: Jeugd en Joris

Zondag 29 augustus
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Kerkdiensten
Aalten

Zondag 22 augustus

Oude Helenakerk

Zondag 29 augustus

Oude Helenakerk

09.30 uur:
collecte:

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de dienst
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur:
collecte:

Zondag 5 september

Zondag 5 september

St. Joriskerk

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de dienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur:
collecte:

ds. E. van Deventer
Protestantse bezoekdienst

ds. F. van Keulen, Winterswijk
Plaatselijke Evangelisatiecommissie

Zuiderkerk

ds. F. de Jong, regenboogdienst
Plaatselijke Evangelisatiecommissie

Oude Helenakerk
ds. E. van Deventer
Werelddiaconaat

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

Weeksluitingen

Augustus 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22

Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Zacharia 2:10-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

23
24
25
26

Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

27
28
29

Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8

Maandag
Dinsdag

30
31

Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23

September 2021
Woensdag
Donderdag

1
2

Galaten 3:1-14
Galaten 3:15-29

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5

Galaten 4:1-11
Psalm 54
Johannes 7:1-13

6
7
8
9
10

Johannes 7:14-24
Johannes 7:25-36
Johannes 7:37-52
Galaten 4:12-31
Galaten 5:1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voor PG Aalten geldt een maximum van 250 personen.
Bij binnenkomst naam en telefoonnummer noteren.
Voor PG Bredevoort geldt een maximum van 60 personen.
N.B.: Aanmelden is niet meer noodzakelijk.
Bij binnenkomst uw handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden.

We zijn blij dat vanaf 4 september de
weeksluitingen weer hervat kunen worden.

Zaterdag 4 september
Stegemanhof
Beth San

ds. Van der Wal
dhr. Lievers

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
In Bredevoort hoeven mensen zich niet meer
op te geven voor de kerkdiensten. Er wordt weer
gezongen tijdens de dienst.

Dialectdienst zondag
22 augustus in de Joriskerk
Thema: ‘Andacht veur mekare’
In deze dienst staat het verhaal van de vier
vrienden en de verlamde man centraal. De
vrienden geloven erin, de verlamde hoopt erop
en de liefde van Jezus is groot. Het is een verhaal waar je blij van wordt! De dienst wordt in
het Achter
hoeks geleid door Henk Jentink uit
Balkbrug.

Bloemengroet Aalten
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Graven, Admiraal de Ruyterstraat 31
- mevr. Essink-Zetstra, Haermansweide 60
- mevr. Heusinkveld, Geurdenstraat 56
- mevr. Prinsen-Ansink, Haartseweg 11a
- mevr. Radstaak, Teubenweg 3
- dhr. Wildenbeest, Koeweide 32
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Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

bredevoort

21 aug	mevr. J.A.W. Aalbers-Bouwmeester
Vredenseweg 81/E,
7101 LM Winterswijk
22 aug	mevr. J.W. Scholten-Bosman
Bodendijk 11, 7121 GH
24 aug	dhr. H. Wisselink
Slaadreef 11, 7123 EA
25 aug	mevr. B.H. Graven-Wassink
Ludgerstraat 15/02, 7121 EG
26 aug	mevr. E.E.J. van Huet-Hüpscher
Prins Hendrikstraat 12
7101 CL Winterswijk
26 aug	mevr. B.H. Korten-Jentink
Koeweide 112, 7121 EK
26 aug	dhr. J.W. Rijks
Nijverheidsweg 95, 7121 GE
26 aug	dhr. B.H. Deunk
Harberskamp 4, 7122 AX
27 aug	dhr. J.C. Haring
Harberskamp 12, 7122 AX
27 aug	mevr. A.C. Westerveld-Fles
Polstraat 10, 7121 DH
28 aug	dhr. A.J. Heideman
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA
30 aug	dhr. G.J. Tichelman
Meiberg 9/1, 7121 AN
30 aug	dhr. B. te Brake
Meiberg 20, 7121 AP
31 aug	dhr. J.W. Kolthof
Geurdenstraat 53 7122 CG
31 aug	mevr. J.W. Stronks-Pothof
Ludgerstraat 33/01, 7121 EG
1 sep	mevr. J.C. Luiten-Pennings
Bosweg 1, 7121 KP
1 sep	mevr. B.G. Meurs-Mengerink
Karel Doormanstraat 8, 7122 WC
2 sep	dhr. J. Straaijer
Kemenaweg 55, 7122 XJ
3 sep	mevr. J.B. Lohuis-Obbink
Haartseweg 5, 7121 LB
4 sep	dhr. G.J.W. Lensink
Vlierbeslaan 50, 7121 BN
5 sep	dhr. J.G. Heijink
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
5 sep	mevr. G.H.J. Prinsen
Koopmanstraat 85, 7121 VS
7 sep	mevr. J.G. van Eerden-te Voortwis
Ludgerstraat 21/11, 7121 EG
9 sep	dhr. A. Stoltenborg
Dijkstraat 28, 7121 EV
10 sep	dhr. W.C. ter Haar
Ambthuiswal 2, 7126 BC Bredevoort
10 sep	mevr. B. Pluimers-ten Brinke
Hogestraat 77, 7122 BS
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

Overleden
Op 1 augustus is overleden Doortje WentinkStronks, Steile Dalweg 7, in de leeftijd van 90
jaar. Wij wensen haar familie Gods nabijheid toe
in hun verdriet en gemis.

Zieken
Dhr. Van Eerden, Lichtenvoordsestraatweg 60, is
na een ongeval in het ziekenhuis beland en heeft
– op het moment waarop u dit leest - een grote
operatie achter de rug. Veel sterkte Wim, een
voorspoedig herstel en Gods nabijheid gewenst
in deze moeilijke tijd, ook voor Merandi en de
kinderen.
Dhr. Geesink, Tubantenstraat 5, is vanwege
enkele valpartijen in het ziekenhuis opgenomen
geweest en momenteel opgenomen in Pronsweide. We hopen voor Wim op een voorspoedig
revalidatietraject en wensen hem Gods nabijheid
en troost.
Dhr. en mevr. Kremer, Bredevoortsestraatweg
107, kregen begin juli beiden te maken met een
opname. Mevr. Jannette Kremer werd geopereerd en moest vanwege complicaties naar de
Vredense Hof. Dhr. Kor Kremer werd bijna tegelijkertijd enkele weken opgenomen op de observatie-afdeling van Pronsweide om te kijken of
zijn situatie met betrekking tot zijn chronische
ziekte nog kon worden verbeterd. We wensen hun
beiden kracht en volharding toe en hopen dat zij
zich omringd mogen weten door de liefde van
mensen en die van de Eeuwige.
Mevr. Meysen, Koopmanstraat 39, is 6 juli weer
thuis gekomen na een revalidatietraject in de
Vredense Hof. Paula, we hopen dat je op je vertrouwde plek verder mag herstellen en bidden je
Gods troost toe, in alles wat er de afgelopen tijd
op je pad is gekomen.
Dhr. Somsen, voorheen wonende in Beth San
(daarvoor aan de Geurdenstraat) is wegens een
toegenomen zorgbehoefte verhuisd naar de
Molenberg. We wensen Bernard en zijn vrouw
Hermien (die nog altijd in Beth San woont) Gods
kracht en nabijheid toe, nu ze niet meer bij elkaar
kunnen blijven wonen.

Onze wereld, een verrukkelijke tuin
Met alle berichten over zowel branden als overstromingen groeit het bewustzijn dat we zuinig
moeten zijn op onze aarde. Het is nog altijd een
prachtige plek die ons gegeven is, waarop we
samen kunnen groeien, in verbinding met alles en
iedereen. Mooi is het volgende gedicht (waarvan
ik de auteur helaas niet heb kunnen achterhalen):
Als wij leven op de juiste wijze
en het Licht in ons hart en ons denken binnenlaten
komt de hele wereld tot leven.
De wereld is een verrukkelijke tuin,
vol dromen, leven en schoonheid.
Het is een bijzondere plaats,
die door veel werelden wordt gedeeld,
en de ene plaats waar allen zich kunnen verbinden
en samen kunnen groeien.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 5 augustus is overleden Johan Ormel, Pronsweide en voorheen Navisweg 3, in de leeftijd van
93 jaar.
Op 8 augustus is overleden Johanna OrmelMeinen, ’t Hoge Veld en voorheen Beunkdijk 2, in
de leeftijd van 85 jaar.
Op 12 augustus is overleden Anja Graven-Hoft
iezer, Adm. de Ruyterstraat 31, in de leeftijd van
64 jaar.
Wij wensen allen die in liefde hebben gestaan
rond Johan Ormel, rond Johanna Ormel en rond
Anja Graven Gods nabijheid toe in hun verdriet
en gemis.

Zieken
Na een opname in het ziekenhuis in Winterswijk is voor revalidatie gegaan naar Pronsweide
Henny Somsen-Luiten, Wolterinkweg 7.

Verhuisd
Leis Nijman-Heideman, Zuiderkruis 4 is verhuisd
naar de Ludgerstraat 21-09. Wij hopen dat u zich
op deze nieuwe plek gauw thuis zal voelen!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wilma de Jong
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel. 06-13493491
wajong@kerkvenster.nl

Ziekte
Mevr. Pennings-Scholten, Manschotplein, is
wegens rugklachten in het ziekenhuis opgenomen geweest. Inmiddels is zij weer thuis, en we
wensen haar verder een voorspoedig herstel toe.

Afscheid
Mevr. Riek Vreman, bezoekmedewerker, in wijk
Dale, stopt per 1 september 2021 met deze
functie. Riek, hartelijk dank voor 18 jaar trouwe
dienst!

Huwelijksjubileum
Albert en Janna Maarsingh-Moed, Polstraat 6/A,
hopen 22 augustus a.s. hun 60e huwelijksdag te
vieren.
Jan en Joke Oberink-Meerdink, Ringweg 37,
hopen 27 augustus a.s. hun 50e huwelijksdag te
vieren.
Hartelijke felicitaties aan het diamanten en
gouden bruidspaar en een fijne dag in kring van
de familie en vrienden toegewenst.

De afgelopen maand komt het ene na het andere
bericht over verschrikkelijk gebeurtenissen tot
ons; een toerist die tijdens zijn vakantie doodgetrapt wordt, overstromingen in Limburg, België en
Duitsland, heftige bosbranden in o.a. Griekenland
en Turkije, de gebeurtenissen in Afghanistan en
de mensen die daar in levensbedreigende situaties gevangen zitten. Zoveel menselijk leed dat
het niet te bevatten is.
Dan is daar onverwacht, tijdens een van mijn
bezoeken aan u, een kadootje in de vorm van een
prachtig gedichtje van Derk Jan ten Hoopen:

Wijk Zuid

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

Overleden
Op 6 juli 2021 is mevr. G. Hilt (Grietje), Ludgerstraat 27-05, op 95-jarige leeftijd overleden. Na
een tijd waarin het langzaam minder werd, is
Grietje in vol vertrouwen op God, rustig ingeslapen. Op de rouwkaart staat het volgende:
Als het leven niet meer gaat zo als gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je toe moet laten dat een ander je verzorgt,
als je leven… niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde goed is.
We wensen haar familie en goede vrienden heel
veel sterkte en kracht toe bij dit verlies. Een van
de teksten die waar Grietje houvast aan had in
haar leven was Psalm 31:15,16: ‘Maar ik vertrouw
op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand
liggen mijn lot en mijn leven.’ In dat vertrouwen
hebben we afscheid genomen van Grietje.

Ziekte
Mevr. Prinsen-Pampiermole, Geurdenstraat 54,
wordt geopereerd aan kanker in haar oog. We
wensen haar daarbij Gods nabijheid, kracht en
zegen toe, en hopen dat alles voorspoedig mag
gaan en dat ze snel zal herstellen.

	A’j alleen moar noast miej stoat
Hoo’j wieter neet te proaten.
Gedachten dee-t zo samengoat,
Dee zölt ons nooit verlaoten.
Een gleunig veur vret zich ne weg
Noar woar mien harte weult
En zonder da’j wat heb ezeg,
Wet ik da’w ’t zelfde veult.
Hoop en vertrouwen op de Ene die, wat er ook
gebeurt, de wereld in zijn / haar hand houdt, is
wat ik in deze dagen goed kan gebruiken. Kyrie
Eleison – Heer ontferm u.
Met een hartelijke groet, uw kerkelijk werker
pastoraat,
Wilma de Jong

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

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

Bezoekmedewerkers
We willen Annie Perebolte-Heideman hierbij
bedanken voor al haar werk en inzet de afgelopen
jaren als sectiecoördinator en bezoekmedewerker
van sectie 12, wijk Zuid. Fijn dat je je zo hebt
ingezet en zoveel hebt gedaan. We wensen je alle
goeds en Gods kracht en zegen en sterkte toe in
de tijd die komt.
Gerry Westerveld-Prinzen neemt de taak van
Annie over. Mooi dat je dit wilt doen, Gerry.
Welkom!

We kregen een berichtje van Riek Prinsen dat ze
per 1 september wil stoppen met het bezoekwerk. Goed om te horen dat Diny te Paske haar
wil vervangen. Riek, dank voor je jarenlange inzet.
Diny, dank en welkom in dit deel van de wijk. Alle
bezoekmedewerkers wensen we zegen toe bij hun
bezoekwerk.
Jan van Schijndel werd getroffen door een hersenbloeding en is inmiddels gelukkig weer thuis
uit het ziekenhuis. Ook anderen die in het ziekenhuis verblijven wensen we een spoedige terugkeer
naar huis toe.

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

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

Nogmaals mijn dank voor de hartelijke ontvangst
in Aalten. Dank voor de pakketjes, kaarten en
bemoedigende woorden die ik de afgelopen
weken mocht ontvangen.
Inmiddels begin ik mijn draai (en de weg) te
vinden in Aalten. De afgelopen weken ben ik bij
verschillende gemeenteleden op bezoek geweest,
thuis of in het ziekenhuis. Dank aan de bezoekmedewerkers die me op de hoogte brengen van
mensen die ziek zijn of anderszins met tegenslag
te maken hebben.

Op 30 juli jl. overleed Gert Scholten in de leeftijd van 64 jaar. De crematieplechtigheid vond
plaats op 4 augustus in Berkenhove in Aalten.
We wensen zijn echtgenote Ute Scholten-Metner,
broers en zussen, schoonzussen en zwagers, Gods
kracht en nabijheid toe. Het in memoriam vindt u
elders in dit KerkVenster.
Voor de komende weken staan er weer (pastorale)
gesprekken gepland. Mocht u te maken hebben
met ziekte of overlijden, dan hoop ik dat u mij
dat laat weten. Op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag ben ik meestal goed telefonisch
bereikbaar. Op vrijdag, zaterdag en zondag ben ik
minder goed bereikbaar.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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In memoriam

Grietje Hilt

Janie
Hinkamp-Boland

Gerrit Johan
Scholten

~ Grietje ~

~ Janie ~

~ Gerrit ~

geboren
29 mei 1926
overleden
6 juli 2021

geboren
3 juni 1931
overleden
27 juli 2021

geboren
15 mei 1957
overleden
30 juli 2021

Grietje Hilt is op 29 mei 1926 in Hieslum geboren
als oudste in een gezin van zeven kinderen. Ze
groeide op in een warm gezin waarbij de kerk
belangrijk was. Grietje had als kind een zwakke
gezondheid. Dit heeft voor een deel ook de invulling van haar leven bepaald. Grietje was zelfstandig. Ze wist wat ze wilde en had een stevig
karakter. Hierdoor bereikte ze veel in haar leven,
maar zorgde ze er ook voor dat vriendschappen
moeilijk werden of zelfs braken.

Ma is geboren in 1931 in Dinxperlo. Een groot
gezin, met zes zussen en één broer. Aan het
begin van de oorlog verhuisden ze naar Heveadorp, waar vader het postkantoor beheerde. Ze
ging daar naar de lagere school en naar de mulo.
Ondanks de oorlog was het voor haar een goede
tijd. Totdat in 1944 de luchtlanding bij Arnhem
begon. Het was niet meer veilig in Heveadorp
en de familie werd vluchteling in eigen land. Ma
heeft het oorlogsgeweld van dichtbij meegemaakt. Voor de rest van haar leven heeft ze daar
een litteken aan overgehouden.
Na de oorlog kreeg de familie een woning in Brede
voort. En Ma kreeg een penvriend, een jongeman uit Bredevoort die naar Indonesië was uitgezonden. Dat was Han Hinkamp. Toen hij terugkwam bloeide de relatie verder op en trouwden
ze in 1955. Ze trokken in bij haar ouders. Een jaar
later werd Ida geboren. Haar wens om als eerste
kind een meisje te krijgen werd vervuld. Toen
haar ouders verhuisden konden ze het hele huis
gebruiken. In 1960 werd Wim geboren, in 1962
Hans. Ze waren samen ‘de koning te rijk’, met een
dochter en twee zoons.
Het leven was eenvoudig en goed. Het was ook
de tijd dat ze samen midden in het leven in Bredevoort stonden. De kinderen werden groot en
gingen het huis uit. ‘Akelig stil’, vonden ze dat.
Maar die kinderen kregen partners en kleinkinderen. In een afscheidsbrief gaf ze aan dankbaar
te zijn voor alle goede en leuke gebeurtenissen en
noemt ze het een geweldige tijd.
Intussen werden Pa en Ma ouder. In 2009 gingen
ze in de Aalterpoort wonen. In 2014 overleed Pa.
Ze miste hem vreselijk, ook vanwege kleine dingen
als het klopje op de schouder, elke ochtend als hij
zijn boterhammen had opgegeten.
Het leven ging door. Intussen zijn er ook zes
achterkleinkinderen en is de zevende op komst.
Enorm trots was ze. Ma ging lichamelijk achteruit
en verhuisde naar Beth San. Het kaarsje brandde
langzaam op en doofde dinsdagochtend 27 juli
uit. Zaterdag 31 juli namen we in de St. Joriskerk
in Bredevoort, in een dienst van woord en gebed
afscheid van haar. De dienst werd geleid door een
zoon en schoonzoon, zoals ze heel graag gewild
zou hebben. Dank aan de PG Bredevoort voor alle
medewerking.
de familie

Op 4 augustus heeft de crematieplechtigheid
plaatsgevonden van Gerrit Johan Scholten, 64
jaar. Alhoewel Gert al langere tijd ziek was, kwam
zijn dood onverwacht. In de ochtend van 30 juli
was Gert nog in het ziekenhuis voor een kuur. Kort
nadat hij thuiskwam, is hij plotseling overleden.
Onverwacht voor zijn vrouw en waarschijnlijk ook
onverwacht voor hemzelf.
Gert werd geboren op 15 mei 1957 en groeide
op in een gezin met vijf jongens en twee meisjes.
Hij en zijn broer waren nakomers in het gezin.
Gerts liefde voor paarden begon al toen hij jong
was. Vader was rondreizend hoefsmid en kocht
paarden, die werden bereden door de broers.
Menig paard werd daarna verkocht. Dat zorgde
voor verdriet als de paarden verkocht werden.
Groot verdriet van de jonge Gert toen een pony
waarop hij bijzonder gesteld was, uit de wei brak,
langs de spoorbaan terugliep en tragisch om het
leven kwam onder de trein.
Gert was handig met zijn handen. Hij bouwde
een huifwagen en daarmee gingen Gert en zijn
broer op vakantie. Na die vakantie liet vader een
nieuw en goed passend huifzeil maken, werden er
banken in de wagen gezet en deed de huifwagen
dienst als vervoersmiddel bij bruiloften en partijen, of zomaar, omdat het kon. Gert hield van
kamperen en die liefde deelde hij met Ute Metner
met wie hij trouwde op 21 augustus 1987. Op 12
juli kwamen Gert en Ute terug van hun laatste
vakantie in Barchem. Mét de caravan.
Gert en Ute verloofden zich twee keer. Op kerstavond bij de familie in Duitsland, een dag later
schoven ze opnieuw de ringen aan elkaars vinger
bij de familie in Nederland. De trouwerij vond ook
in twee etappes plaats: met de auto en de koets.
Op de grens stapte het jonge paar over van de
auto in de koets.
De trouwtekst van Gert en Ute komt uit de eerste
brief aan de Korintiërs. 1 Korintiërs 13:13: ‘Zo
blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.’
God geeft ons geloof, geeft ons hoop en geeft
ons liefde. Vanuit die liefde delen wij het geloof
en de hoop op een toekomst in het koninkrijk van
God. Een toekomst die hier en vandaag begint
wanneer wij leven vanuit de liefde van God.
Vanuit die liefde heeft Gert geleefd.

Na de lagere school ging Grietje eerst naar de
School voor Christelijk Nijverheidsonderwijs en
daarna in de kost bij ds. Tammes. Dat was een
pittige tijd.
In 1948 verhuisde Grietje naar Haarlem. Ze
werkte daar voor Laimböck, en deed de opleiding
tot handwerkjuf. Op 28 juli 1955 haalde ze hiervoor haar akte van bekwaamheid.
In 1956 verhuisde Grietje naar Varsseveld. Hier
ging ze inwonen bij een domineesgezin. Ze
ging op verschillende scholen aan de slag als
handwerkjuf. In 1961 behaalde ze de akte van
bekwaamheid in het vak vrouwelijke handwerken.
Grietje kon erg goed handwerken! Ze maakte
prachtige dingen en kon breien, haken, knopen,
naaien en borduren. Ze kon ook prachtig tekenen.
In Varsseveld heeft ze haar rijbewijs gehaald en
kocht ze een auto. Als een echte dame bestuurde
ze de auto met keurige witte leren handschoenen.
Grietje hield van tuinieren. Haar tuin zag er altijd
prachtig uit! Ook hield ze van fietsen, wandelen,
reizen en fotograferen. Grietje heeft ook veel in
de kerk gedaan. Het geloof was erg belangrijk
voor haar.
Vanaf de jaren ‘90 ontstond de hechte vriendschap met Bep. Samen hebben ze vele mooie
dingen gedaan. Het was moeilijk toen Bep een
hersenbloeding kreeg. Gelukkig ging het na revalidatie weer beter met Bep. Samen hebben ze een
aantal fijne jaren aan de Geurdenstraat gewoond.
De laatste jaren heeft Grietje veel gehad aan de
vriendschap en zorg van de familie Eijkelkamp. Ze
hebben veel voor Grietje gedaan.
Grietje kreeg in de loop van de tijd de ziekte van
Alzheimer en ze is in 2016 verhuisd naar Beth
San. Bep zat hier ook. Hier kon Bep haar nog
wekelijks bezoeken.
De gezondheid van Grietje werd minder. Ze
vergat steeds meer dingen en raakte steeds meer
de controle kwijt. Dat was moeilijk voor haar. De
laatste tijd ging ze steeds verder achteruit en ze
is op 6 juli, in vol vertrouwen op God, rustig ingeslapen. Ze is begraven in Hieslum, op dezelfde
begraafplaats waar haar ouders en grootouders
begraven zijn in het dorp waar ze geboren is.
Anneke Wattel-de Vries

ds. Elizabeth van Deventer
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Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één
stuk, leven in verantwoordelijkeid

Zo luidt de titel van de lezing op dinsdag
7 september om 19.30 uur in de Onze-LieveVrouw-Tenhemelopneming-kerk te Beltrum.
Vanaf 19.15 uur heet de commissie
Ontmoeting & Inspiratie u met een kop
koffie/thee graag welkom. Wij verzoeken u
zich uiterlijk zondag 5 september aan te melden bij Marjo Stapelbroek, tel.06-15131412
of marjostapelbroek@hotmail.com.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaande Duitse theoloog en verzetsstrijder,
die tot op vandaag velen fascineert en inspireert.
In zijn leven gaan leven & denken, biografie &

theologie hand in hand. Wegens het naar Zwitserland smokkelen van Joden werd hij op 5 april
1943 in de Tegelgevangenis in Berlijn gevangengezet. Vanuit deze gevangenis schreef hij brieven
en gedichten aan zijn vriend Eberhard Bethge, die
deze geschriften na de oorlog heeft uitgegeven
onder de titel ‘Verzet en overgave’. Wegens
zijn deelname aan het verzet is Bonhoeffer op
bevel van Hitler op 9 april 1945 in concentratiekamp Flossenburg, samen met admiraal Canaris
en generaal Oster, vermoord. De lijken werden
verbrand.
Zijn motto voor de toekomst van de kerk was:
‘bidden, gerechtigheid doen onder de mensen, en
wachten op Gods uur!’
De avond wordt geleid door dhr. Henk Janssen
ofm. Na een korte levensschets, zal hij teksten en
gedichten uit ‘Verzet en overgave’ behandelen.
Hierover kunnen wij dan met elkaar in gesprek
gaan.
Henk Janssen laat zich sinds 1964 inspireren door
de Schrift en door het leven en de geschriften
van Dietrich Bonhoeffer. Hij is bestuurslid van
het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, leider

Cabaretvoorstelling van Eer & Nan
Door middel van dit bericht willen we u en uw kerk/gemeente hartelijk uitnodigen voor de cabaretvoorstelling van Eer & Nan op zondagavond 26 september 2021.We zouden het erg fijn vinden als u deze uitnodiging (onder de
vrouwen) binnen uw kerk/gemeente bekend wilt maken. De nieuwe voorstelling van Eer & Nan ‘Terugblik vooruit’! is bij Christengemeente De Ontmoeting in Winterswijk te zien op 26 september!
De nieuwe cabaretvoorstelling is het vervolg op ‘Vooruit Vooruit’, maar is
zeker ook afzonderlijk te bekijken.

Let op:
- Het is van belang dat geïnteresseerden op tijd GRATIS ticket(s)
registreren via de link cgdeontmoeting.nl/eer-en-nan.
- De ticket(s) worden bij de ingang gescand en het maximale aantal
bezoekers is beperkt!
- Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website
cgdeontmoeting.nl/eer-en-nan
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens Team Events van Christengemeente De Ontmoeting,
Roy & Daniëlle Leppink
Christengemeente De Ontmoeting
Jeugdkerkstraat 5, 7101 DP Winterswijk
https://cgdeontmoeting.nl

van het Jonas-Leerhuis Arnhem, emeritus-deken,
rector van de Clarissen in Megen en hoofd
redacteur van Tijdschrift voor Verkondiging. Hij
woont in de franciscaanse Jonas-kommuniteit te
Arnhem.
Op zaterdag 30 oktober is er in Erfgoed de
Stadswal, Burg.Van Nispenstraat 19-21, Doetinchem een muziektheatervoorstelling waarin de
acteur Kees van der Zwaard in ‘Bonhoeffer – Wie
ben ik?’ de bekende Dietrich Bonhoeffer in zijn
zoektocht volgt. In antwoord op de vraag ‘wie
ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor
vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen,
om overgave, om liefde. In brieven en gedichten
deed hij daarvan verslag. Voor meer informatie
zie www.hetnieuwedijkhuis.nl/events/view/72.
Als u uiterlijk 10 september een ticket
bestelt via Peter Müller, (tel. 0544-463045 /
pjamueller@gmail.com) bedraagt de prijs € 12,50
(i.p.v. € 16.20). U kunt uw ticket 7 september
tijdens de Bonhoefferavond contant en afgepast
betalen of via NL04INGB0001992425
t.n.v. P.J.A. Mueller.
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tekst: ds. Gerhard ter Maat
‘Kiek de kerk’: dat hebben mijn vrouw Jos en ik
gedaan toen we een paar dagen in de directe
omgeving van Delft, in Het Groene Hart van Holland, doorbrachten. We zijn op een morgen de
Nieuwe Kerk met zijn op-een-na hoogste kerktoren
van Nederland (108,75 m) binnengewandeld. Een
belangrijke kerk in de geschiedenis van ons land,
omdat in deze kerk de Oranjes zijn begraven,
maar eerlijk gezegd vond ik de Oude Kerk, die we
’s middags bezochten, veel interessanter met zijn
prachtige gebrandschilderde ramen. Ik heb het
gevoel, dat ik nog lang niet ben uitgekeken op de
prachtige Bijbelse taferelen van de glazenier Joep
Nicolas (1897-1972). De Oude Kerk van Delft is
echt een aanradertje!
Heel bijzonder vind ik de kansel in deze kerk, die
niet door de sloophanden van de beeldenstormers in 1566 en 1572 is vernietigd. Een onbekende kunstenaar heeft in 1548 deze gemaakt en
prachtig vormgegeven. Het is echt genieten van
het fraaie houtsnijwerk en de prachtige symboliek erin. De symboliek van deze kunstenaar uit
de zestiende eeuw is dezelfde als waarvan Marius
Richters zich bediend heeft in de twintigste eeuw,
toen hij het gedenkraam in onze Oosterkerk vervaardigde. Matteüs wordt uitgebeeld als mens,
Marcus als leeuw, Lucas als stier, Johannes als
adelaar. En zo moest ik in deze kerk in Delft onwillekeurige denken aan Aalten en vroeg ik me af:
Beseffen we wel wat voor moois ook wij in huis
hebben? Hoe zorgvuldig gaan we daarmee om?

Marcus met de leeuw

Matteüs als mens

Lucas met de stier

Johannes met de adelaar

Deze symbolen zijn ook aangebracht op de doopvont in de Oude Kerk.
De oorspronkelijke stenen doopvont heeft in de
zestiende eeuw de Beeldenstorm niet overleefd.
Die er nu staat is afkomstig uit een rooms-katholieke kerk, maar heeft wel een ‘kleine beeldenstorm’ ondergaan. Oorspronkelijk stond voor de
namen van de evangelisten St., maar deze twee
letters heeft men zorgvuldig proberen weg te
krassen!
En toen werd het zondag. Een zondag waarop nog
de nasleep van de coronamaatregelen merkbaar
was. Kerken mogen maar een beperkt aantal kerkgangers ontvangen; heel vaak geldt ook de regel

De symbolen van de vier evangelisten op de doopvont in de Oude Kerk.
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om zich van tevoren aan te melden. We hebben
daarom ervoor gekozen om met een klein groepje
mensen op deze prachtige zondagmorgen de
eredienst te vieren in de buitenlucht. We hebben
uit de Bijbel gelezen, gezongen, gebeden. We zijn
stil geweest en na de stilte zijn we met elkaar in
gesprek gegaan en zo kwamen we ook op het uitzicht, dat we hadden.
Keken we naar links, dan zagen we Delft met
boven alles uit de schreeuwerige reclame van
Ikea.
Keken we naar rechts dan zagen we Delft met de
toren van de Nieuwe Kerk.
We vroegen ons - naar links kijkend - meteen al af:
Hoe kan een stad, die zichzelf respecteert, deze
horizonvervuiling toestaan? Maar het gesprek
verdiepte zich. Plaatsen deze twee uitzichten ons
niet voor de vraag: Wat vinden we werkelijk van
belang in het leven? Willen we hebben wat zoveel
mensen hebben en waar we eindeloos voor in de
rij willen staan om daarna vermoeid huiswaarts te
keren? Laten we toe dat grote concerns bepalen
wie we zijn en hoe we ons leven inrichten en
waaraan we moeten voldoen om mee te tellen?
Wanneer we naar rechts keken, riep dat bij ons
heel andere gevoelens op. We weten allemaal
maar al te goed, dat mensen in de kerk heel wat
kapot gemaakt hebben; aan kunst zoals ooit
met de Beeldenstorm is gebeurd; maar ook dat
mensen elkaar beschadigd hebben en de goede
naam van God erbij. Niet voor niets heeft Jezus
ooit al eens de tempel ontdaan van wat er niet
thuishoorde. De glazenier Joep Nicolas heeft
dat uitgebeeld op een van de ramen in de Oude
Kerk van Delft. Jezus maakte door zijn radicale
optreden duidelijk, wat werkelijk van belang is:
God gunt mensen een plek om te bidden en om
zich te bezinnen op wat de Heilige Schrift ons
hier en nu te zeggen heeft (Lucas 20:45-47a).
In de stilte van het gebed en in de bezinning op
wat er in de Bijbel geschreven is, mag een mens
ontdekken, dat God jou aanvaardt zoals je bent.
Schreeuwerige reclame roept je op om vooral mee
te doen met jan en alleman, maar zo verlies je
jezelf.

Boven: Delft, gezien naar links

Onder: Delft, gezien naar rechts

Onder: de tempelreiniging
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Kerkdiensten
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Rentmeesterschap en klimaat

Oude Helenakerk
Zondag 15 augustus
9.30 uur: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
Liturgie
Meer informatie
Collecte: Kerk en Diaconieproject
St. Joriskerk
Zondag 15 augustus
9.30 uur: ds. Ada Endeveld
Liturgie
Meer informatie
Collecte: Kerk en Diaconieproject
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toekomst?
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KerkVenster heeft haar website aangepast.
We hebben geprobeerd om informatie over
kerkelijke onderwerpen beter vindbaar te
maken. Wat is er veranderd?

• Aan de bovenzijde is de balk met onderwerpen
nu (gedeeltelijk) voorzien van een uitklapmenu,
als u dus sommige onderwerpen aanklikt krijgt
u verschillende mogelijkheden te zien.
• Aan de linkerzijde blijven de acht nieuwsblokken
staan, waarbij de bovenste twee gebruikt
worden als ‘Laatste Nieuws’, als plek voor een
nieuwsfeit dat direct gepubliceerd dient te
worden.
• Aan de rechterzijde is nu prominent alle informatie te vinden m.b.t. kerkdiensten. De ‘Overdenking’ en het ‘Bijbelvers van de dag’ hebben
daar een plek gekregen.
• Alle rode blokjes aan de rechterzijde en in het
midden van de homepage zijn verdwenen zodat
de homepage wat rustiger toont. Alle onderwerpen hebben nu een plaats in het uitklapmenu en in de onderste balk.
•
Alle informatie over het jeugd- en jongerenwerk staat nu op een eigen website. Het onderhoud van deze nieuwe site wordt ook door hen
gedaan. In de bovenste balk zit een doorlinkknop. Het webadres is: https://www.jeugdwerkprotestantsegemeenteaalten.nl/
• Helemaal onderaan de homepage vindt u de
adresgegevens van KerkVenster, het blok om
het blad KerkVenster te downloaden, een doorlink naar de webshop van KerkVenster, het verschijningsoverzicht van het blad en het archief
van de nieuwsberichten.
• Nieuwe berichten in het archief blijven in het
vervolg maximaal een jaar zichtbaar.

Wie zorgt voor de inhoud en
het onderhoud van de website?
•
Alle nieuwsberichten die bij KerkVenster aangeleverd worden voor het blad en geschikt zijn
om op de website te publiceren worden door de
redactie op de website geplaatst.
•
Alle overige informatie van kerkenraad, kerk
rentmeesters, diaconie, pastoraat en de verschillende commissies binnen de kerk, dienen
doorgegeven te worden naar het mailadres:
website@kerkvenster.nl
•
Ook het onderhoud (verversing) van de
geplaatste informatie dient door deze personen
van tijd tot tijd gecontroleerd te worden of de
gegevens nog actueel zijn.
• Als er informatie ontbreekt horen we dat graag.
Het zal in de regel enkele dagen duren voor
deze geplaatst wordt, omdat alle informatie
eerst naar de eindredactie gaat voor een eventuele spellings- of stijlcorrectie.
Laten we met elkaar zorgen dat we een actuele
website hebben en houden, zodat een ieder die
informatie kan vinden die hij/zij zoekt.
Commissie Website KerkVenster:
Gerrit Bussink, Ben Lammers,
Leo Postma en Arnold Arentsen

Gast in de kerk

Tekst en foto: Arnold Arentsen
Als ik de Oude Helenakerk binnenloop hoor
ik het orgel spelen. Eén van de suppoosten
spreekt me aan en zegt: we hebben vanmiddag een organist in de kerk en wat
voor één. Lijkt me een mooie gelegenheid
om hem en zijn vrouw een paar vragen te
stellen als ‘Gast in de kerk’.
Het zijn Harry Bosma en zijn vrouw Akkelien
Zijlstra uit Ruinerwold. Ze zien me blijkbaar
nadenken en zeggen dan ook meteen: ‘Het
bekendste dorp van Nederland een tijdje
terug’ en misschien nog wel. Dan begint bij
mij ook een lampje te branden maar daarvoor ben ik niet hier.
Ik complimenteer hem met het orgelspel,
hoewel ik er geen verstand van heb, maar
ik vind het wel heel mooi. Hij is organist in
vier regiokerken van de PKN, Ruinerwold,
Zuidwolde, Ruinen en Berghuizen. Harry is
geen beroepsorganist maar wel actief met
deze muziek bezig, geeft orgelconcerten
en -bespelingen op speciale dagen en hij is
o.a. voorzitter van de stichting Piet van Egmonddocumentatiecentrum. Het documentatiecentrum geeft veel cd’s van hem uit die in het verleden zijn opgenomen. Piet van Egmond (1912-

1982) was een zeer bekende en geliefde organist.
Op internet kunt u veel over de stichting lezen.
Akkelien zit in het onderwijs en is tevens jeugdwerker in de Protestantse Gemeente Berghuizen.

Harry heeft een eigen bedrijf en het blijkt
dat ik daar in het verleden op bescheiden
schaal al zaken mee deed, namelijk met
de bekende Pick Up-stickers. Ze staan op
camping Twee Bruggen in Miste en hebben
het daar prima naar hun zin. Vanwege de
corona blijven ze dit jaar in Nederland en
daar hebben ze geen spijt van in deze, volgens hun, gastvrije omgeving. Ze kenden
deze omgeving niet en vooral de natuur en
de prachtige fietsroutes valt hun op. Een
knooppuntenfietstocht bracht hen dan ook
in Aalten. Toen ze zagen dat er een kerkbezichtiging was, bleven ze wachten tot de
kerk openging. Hun moeite was niet voor
niets want ze vinden het een prachtige kerk.
De historie spat er van af, de sfeer, cultuur,
en prachtige muurschilderingen doen de
rest en dan natuurlijk het geweldig mooie
orgel. Harry was heel verrast om even te
mogen spelen. Aan zijn gelaatsuitdrukking
kon je zien hoe blij hij hiermee is .
Dat de kerkbezichtigingen een succes zijn,
kon ik zien bij het verlaten van de kerk, het
was een drukte van jewelste. De gastvrouwen en
gastheer van die middag waren er dus niet voor
niets. Een prachtige promotie van onze kerk en
onze woonplaats.
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Vakantiepuzzel David

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.
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

Wat blijft er over?

‘Mensen redden is wat God het liefste doet’
‘Sorry’ zeggen tegen God, hoe doe je dat? En is dat eigenlijk wel nodig?
Een gesprek tussen Annie Strijbis (65) en Jac. Huibers (18) uit
Broek op Langedijk, over de lichte én zware dingen van het leven.
Wie de lange Dorpsstraat van Broek op Langedijk af fietst, ziet aan zijn rechterhand plotseling een schilderachtig kerkje opdoemen. Deze
hervormde kerk is voor veel ‘Broekers’ een vertrouwde plek, vertellen Annie en Jac. bij een kop
thee. Annie kent sommige gemeenteleden zelfs
al sinds haar vijftiende. En ook Jac.’s gezin heeft
al jarenlang een vaste plek in de kerk. Hoewel ze
elkaar nog nooit uitgebreid gesproken hebben,
vinden ze – zodra de gesprekskaarten op tafel
komen – al gauw een aantal vragen die ze de
ander willen stellen.
Annie: ‘Laat ik beginnen met een eigentijdse
vraag. Welke rol spelen sociale media in jouw
relaties?’ ‘Die zijn wel belangrijk’, reageert Jac.
gelijk. ‘Toen we niet naar school mochten, kon
ik zo toch contact houden met vrienden. En
als je je even verveelt, kun je met wat scrollen
en swipen de hele wereld zien. Ik gebruik mijn
telefoon wel tien uur per dag’, berekent hij –
tot Annies afgrijzen. ‘Maar alles telt mee hè:
video’s kijken, muziek luisteren … Je gebruikt
je telefoon tegenwoordig voor alles. Zelfs voor
de kerk!’ Annie: ‘Dat is waar. Het eerste wat ik
‘s morgens doe, is in onze kerk-app checken of
er iemand jarig is. Die app vind ik ont-zet-tend
leuk. Misschien raak ik ook nog wel verslaafd …’

Tijd voor een vraag van Jac. ‘Je mag uit eten
met iemand die totaal anders is dan jij’, leest
hij van zijn kaartje voor. ‘Wie vraag je?’ Annie
denkt even na.
‘Wat een vraag … Ik kan nu allerlei popidolen
uit mijn jeugd opnoemen, maar … Mark Rutte!
Met hem wil ik wel gaan eten. Hij is volgens mij
een rastoneelspeler: hij lacht altijd, heeft altijd
een kwinkslag. Maar ik zou willen weten: zit jij
op zaterdagavond ook in je eentje op de bank,
net als ik? En hoe deal je ermee als je weer een
lading kritiek over je heen krijgt?’
Jac.: ‘Hij heeft geen vrouw, dus volgens mij zou
hij zo ‘ja’ zeggen.’
Annie lacht. ‘Nou, misschien wil ‘ie die ook wel
niet, en zeker niet eentje van 65. Maar daar
gaat het me niet om: ik zou gewoon graag een
keer in zijn binnenste willen kijken. Waar toets
je jezelf op, wie is je klankbord?’

Dit is het eerste deel van het gespek tussen Annie en Jac. Benieuwd naar het volledige gesprek? Abonneer je gratis op Petrus
Magazine en ontvang volgende maand de
nieuwe editie met het complete artikel.
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Welkom- en overstapdienst

Ludgerstraat 66
Ben je benieuwd wat Ludgerstraat 66 is? Hoe het
eruit ziet en wat je er allemaal kunt doen? Kom dan
naar de Startzondag op zondag 26 september.
Deze ochtend houden we, na afloop van de dienst,
open huis. Je bent dan van harte welkom om rond te
kijken in Ludgerstraat 66. En er zijn mensen aanwezig die je meer kunnen vertellen over #Durfte en
andere activiteiten die aan de Ludgerstraat plaats
gaan vinden.

Klaar voor de start ... !?
Het is nu nog vakantie, maar het ziet er naar uit dat
we na de vakantie weer kunnen / mogen beginnen
met het jeugdwerk van onze kerk. En daar hebben we
ontzettend veel zin in! Wat staat er te gebeuren?

Kindernevendienst
Na de vakantie start de kindernevendienst weer. De
eerste kindernevendienst is op 29 augustus in de
Zuiderkerk tijdens een doopdienst. Vanaf dan is er
wekelijks weer kindernevendienst. Wanneer er twee
kerkdiensten zijn op zondagochtend dan is er kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk gebruik maken van de
Kieskist. Wat was dat ook alweer ‘de kieskist’?

Kieskist:

Op zondag 12 september organiseert de kindernevendienst samen met ds. Folkert de Jong een
feestelijke welkom- en overstapdienst. Ben jij het
afgelopen anderhalf jaar naar de middelbare school
gegaan en wil je graag de overstap maken van de kindernevendienst naar het jongerenwerk? Meld je dan
aan voor de overstapdienst! Óf ben jij in het afgelopen anderhalf jaar 4 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

Wij zijn klaar voor de start! En jij?

Jongerenwerk

De Diepgang voor jongeren
van 16 jaar en ouder:

Ook in het jongerenwerk willen we weer verschillende
activiteiten op gaan starten.

Basiscatechese voor kinderen
uit groep 6, 7 en 8:
Als je in groep 6, 7 en 8 van de basisschool zit
ben je van harte welkom bij de basiscatechese. We
komen een aantal keer 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:
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.

In de kieskist zitten verschillende materialen waarmee je tijdens de kerkdienst aan de slag kunt.
Denk aan: een etui met (kleur)potloden en een pen,
schetsblokken, puzzelbladen, kleurplaten, meeschrijfboekjes, Bijbelse prentenboeken, enzovoort.
Voor de dienst begint mag je iets uitzoeken wat jou
helpt om je thuis te voelen, om mee te doen en beter
te kunnen luisteren. Dit mag je meenemen naar je
plek in de bank. Na de dienst leg je de spullen weer
terug. (Tekeningen en invulbladen die je gemaakt
hebt mag je natuurlijk mee naar huis nemen!)

Eens in de drie weken op zondagavond komt de
groep bij elkaar aan de Ludgerstraat. Samen eten
we wat we samen hebben gekookt. We praten over
van alles wat ons bezig houdt en gaan daarbij ook de
diepte in.

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.
Wanneer je mee wilt doen met één van de boven
genoemde activiteiten meld je dan nu aan via de
website kerkvenster.nl of
jeugdwerkprotestantsegemeenteaalten.nl/
Daar vind je een digitaal opgaveformulier.
Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust
contact op via jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

