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Uw Koninkrijk kome
Startzondag Aalten 2021
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Uw Koninkrijk kome
‘Uw Koninkrijk kome’ is het thema
van deze startzondag 2021. Dat thema
sluit aan bij het jaarthema ‘Van U is de

Startzondag in de PG Aalten
Tekst: Wiljo Brusse, Heidi Ebbers, Elizabeth van Deventer en Arnold Arentsen

De commissie startzondag heeft voor 26 september een programma uitgewerkt
waar iedereen, jong en oud, aan kan en mag deelnemen. Hierbij heeft iedereen de

toekomst’. De woorden zijn afkomstig

mogelijkheid om in te stappen wanneer het past.

uit een bewerking van het Onze Vader

Ochtendwandeling

Kerkdienst

Om zondagmorgen 26 september om 06.45 uur
verzamelen we ons bij de Oude Helenakerk op de
Markt om vervolgens na een zegen, een ochtendwandeling te maken. In alle rust ervaren we de
opkomst van de zon; het kan nog zo donker zijn,
maar het wordt weer licht. Als u de foto bekijkt
kunt u misschien al ontdekken waar de wandeltocht naar toe gaat. De wandeling zal ongeveer
een uur duren.

Om 09.30 uur begint de kerkdienst in de Oude
Helenakerk. Daarbij volgen we het jaarthema van
de PKN ‘Van U is de toekomst’ en het thema voor
de startzondag: ‘Uw Koninkrijk kome’. De voorganger is ds. Elizabeth van Deventer; alle predikanten en kerkelijk werkers hebben een rol in deze
dienst.
We mogen voluit zingen over Gods koninkrijk. De
liederen die zijn uitgezocht zullen muzikaal begeleid worden door Harry van Wijk en een ensemble
van A-company.

Ontbijt bij de Oude Helenakerk

Kindernevendienst

door Huub Oosterhuis, met als titel
‘Onze Vader verborgen’.
	Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Open handen, beginnen met gebed
Ook op startzondag bidden we: ‘Uw Koninkrijk
kome’. We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en verwachten, we hopen en bidden. Het
gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook die
van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. Er kan zomaar
een crisis zijn.
Deze zondag is extra feestelijk. We zijn dankbaar
voor de mogelijkheid elkaar te zien. We staan stil
bij wat er toe doet: ‘Uw Koninkrijk kome’. We verlangen naar het koninkrijk van vrede en gerechtigheid. We verlangen naar een ontmoeting met
God zelf.
Het Onze Vader is onderdeel van de Bergrede,
en zet ons in beweging. Biddend aan het werk, al
werkende biddend, dienend aan twee altaren: de
liturgie in de kerk én in het dagelijks leven.
Het Onze Vader vinden we in Matteüs 6:9-13 als
onderdeel van de Bergrede en in Lucas 11:2-4 als
reactie op de vraag van de leerlingen: ‘Leer ons
bidden.’ Ook in Matteüs is het Onze Vader een
onderdeel van het gebedsonderricht van Jezus.
De leerlingen, vrome Joden, zochten het onderwijs van Jezus, werden geïnspireerd door Zijn
voorbeeld. Als hun rabbi gaat Hij hen voor, ook in
gebed, en zo gaat hij ook ons voor.

Rond 08.30 uur zijn de vroege starters weer terug
bij de Oude Helenakerk en is er gelegenheid om
een zelf meegebracht ontbijt te nuttigen. Voor
koffie en thee wordt gezorgd.
Anderen, die niet hebben meegelopen, kunnen
hierbij aansluiten. Tijdens dit ontbijt zult u horen
wat de diaconie kan en wil betekenen nu en in de
toekomst voor mens en natuur.

Tijdens een groot deel van de kerkdienst zal er
een kindernevendienst zijn. Het wordt een wandeling met een bijzonder karakter. Samen maken
we iets moois en Aalten een beetje mooier. Doe
je mee?

Koffie of thee met
Achterhookse krintenwegge
Na de dienst is er bij de Oude Helenakerk voor
iedereen een kopje koffie, thee of fris met Achter
hookse krintenwegge, symbool bij nieuw leven.
Er is ruimte voor ontmoeting. Degenen die de
kerkdienst via KerkBeeld of kerkradio hebben
gevolgd en ook anderen zijn hiervoor van harte
uitgenodigd.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
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Zuiderkerk

Overdenking

Na de koffie, thee of fris gaan we richting Ludger
straat 66 (naar de voormalige kosterswoning,
naast de Zuiderkerk), waar we om ongeveer
11.30 uur willen aankomen. Hier zal informatie
gegeven worden over een aantal activiteiten in
het nieuwe seizoen, waaronder #Durfte.

Gebed bij de
startzondag

#Durfte moestuin

U die voor mij uitgaat
Heer,

U kunt de moestuin bekijken, die aangelegd is en
onderhouden wordt door vrijwilligers.

#Durfte
Op het veld kunt u brood bakken en soep eten
van groenten uit de moestuin.

Bloemenstrook
U kunt hier ook de prachtige bloemenstrook
bekijken die is aangelegd door de commissie
Groene Kerk.
We hopen op een fijne startzondag waar we
elkaar weer mogen ontmoeten na een lange
tijd van beperkingen, waar we in stilte maar ook
zingend dankbaar zijn voor de goede dingen om
ons heen.
Zie voor meer informatie over het
jaarthema en de startzondag:
www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag/

Tijdens droogte moet er gesproeid worden.

Voor de voedselbank

Als ik eerlijk ben:
mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.
Ik zoek mijn weg, maar steeds weer
kom ik op dezelfde paden
en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.
Aan U de toekomst?
Ik geloof het wel,
maar bespeur er zo weinig van.
Niet alleen in mijn eigen hart en leven,
maar ook als ik de krant lees en het journaal zie.
Vol hartstocht bid ik:
‘Laat komen, Heer, Uw rijk,
Uw koninklijke dag…’
Maar hoe lang bidden mensen dit al?
Soms bekruipt me het gevoel:
heeft het wel zin om dit te blijven bidden?
Is het leven niet een eeuwige wederkeer
van groeien, bloeien en verzinken?
Van ‘er is een tijd van vrede
en een tijd van oorlog’?
Gloort Uw toekomst wel
of is morgen niet anders dan vandaag?
Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:
laat Uw woord een lamp voor mijn voet
en licht op mijn pad zijn
zodat Uw weg zichtbaar blijft
ook al loopt die door de zee
en kom ik steeds weer langs start.
Houd mij gaande,
ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.
Amen.
Dit gedicht is van ds. A. de Reuver en onderdeel
van het nieuwe gebedenboek dat aansluit bij
het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U
is de toekomst’. De 70 gebeden zijn geschreven
door predikanten uit de Protestantse Kerk,
waaronder René de Reuver, Janneke Nijboer,
Paul Visser en Trinette Verhoeven.
U kunt het gebedenboekje gratis bestellen.
www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwgebedenboek-u-die-voor-mij-uitgaat-bestelgratis/
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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

bredevoort

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06-23533499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Collectes en giften
BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld

Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl

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

Wij feliciteren
Onze gelukwensen gaan allereerst naar dhr.
G.J. Wikkerink en mevr. A.W. Wikkerink-Jentink,
Kloosterdijk 8, die op 6 oktober zestig jaar zijn
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.
Dhr. G.J. Eppink, Landstraat 30 en dhr. G.W. Essink,
Beerninkweg 7 vieren in de komende weken hun
verjaardag; dhr. Eppink wordt op 26 september
86 jaar en dhr. Essink wordt op 3 oktober 83 jaar.
Allebei van harte gelukgewenst en een gezellige
dag gewenst met al uw dierbaren.

Zieken
Dhr. Gerrit Essink heeft een hersenbloeding gehad
en werd opgenomen in het SKB. Hij maakt het
naar omstandigheden goed en gaat langzaam
vooruit. Voor revalidatie gaat hij naar de Pronsweide. We wensen hem van harte beterschap toe.
Kim Jansen heeft een operatie ondergaan, die
goed is verlopen. We wensen haar voor verder
herstel alle goeds toe!
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.

Sint Jorisconcert op 10 oktober

Juli/augustus 2021

Gift aan Ada  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00
Gift aan Ada  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00

Giften via wijkmedewerkers/predikant

Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 78,34

Collectes in de dienst

Kerk mei t/m aug  .   .   .   .   .   .   .   .   . € 868,17

Collectes online diensten juli, augustus

Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 90,00

IKA-vakanties PG Bredevoort
Vorig jaar en ook dit jaar konden de IKA-vakanties niet doorgaan. De IKA-vakanties in 2022 zijn
in voorbereiding.
De IKA-vakantieweek is een geheel verzorgde
vakantie met een afwisselend programma
waarbij er aandacht is voor elkaar. De Ika vakanties worden georganiseerd met begeleiding en
zorg van deskundige vrijwilligers.
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek
en Liemers verzorgt vakantieweken voor mensen
ongeacht hun leeftijd die het fijn vinden anderen
te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer, voor
mensen die eenzaam zijn of vaak niet meer zelfstandig op vakantie gaan.
Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit
de eigen streek onder elkaar te zijn, en als dan
ook in het eigen dialect wordt gesproken, komt
dit zeer vertrouwd over.
De accommodaties zijn van alle gemakken voorzien. Bij voldoende deelname gaan we volgend
jaar weer naar Lunteren, Doorn en Lemele.
Opgave voor deelname verloopt via de diaconie.
E-mail: ikapostbus@gmail.com

Bij de diensten Bredevoort

Oihana Aristizabal Puga & Lineke Lever

Geloof en Twuffels …

Zondag 10 oktober komen in de Sint Joriskerk in Bredevoort celliste Oihana Aristizabal Puga
en paniste Lineke Lever. Zij brengen ‘La Lecture’. Een programma over de Nederlandse pianiste
en zangeres Suzanne Manet-Leenhoff.
• zondag 10 oktober in de St. Joriskerk, Markt 3 , Bredevoort
• 15.00 – 16.00 uur,
de kerk is open vanaf 14.30 uur

… zou dat het antwoord kunnen zijn op

Reserveren via sintjorisconcerten.nl
is nodig. Zie hier ook de laatste
informatie over de corona-maat
regelen. Bij de uitgang zal een vrije
bijdrage met een richtbedrag van
€ 12,00 worden gevraagd om het
mogelijk te maken deze concerten
te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op
de website: www.cellopiano.nl

een geloofsvraag: een zakje Twuffels?
Als je het Google vraagt krijg je de wedervraag of
je misschien Twijfel’ bedoelt of de suggestie voor
‘Truffel’.
Maar het gaat echt over Geloof en Twuffel. Als
het gelukt is je nieuwsgierig te krijgen, dan wil
je vast achter het antwoord komen in de Anders
Dan Anders viering op zondag 26 september a.s.
in de St Joriskerk in Bredevoort.
Ds. Hans van Dalen neemt ons via een zak vol
vragen mee van toen en nu, naar straks. Habakuk
komt voorbij, we hebben mooie liederen uitgezocht, hopen op mooie verhalen, bijzondere ontmoetingen en uiteindelijk wordt het geheim onthuld: Geloof en Twuffel!
We starten om 09.30 uur en je bent van harte
welkom!
de Anders Dan Anders-dienstcommissie
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Gasten in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Deze keer geen uitgebreide ‘Gast in de kerk’ aangezien ik in de
vroege ochtend van 11 september alleen een paar sfeerfoto’s
wilde maken van gasten die tijdens Open Monumentendag
2021 te gast waren in de Oude Helenakerk.

Het leek me leuk om gasten op de foto te zetten die tijdens deze Open Monumentendag de orgelzolder mochten beklimmen om daar de organist te zien
spelen. Ik was zo vroeg dat de vaste organist van die dag nog niet aanwezig
was en daarom heb ik de wel aanwezige Gert van der Schoot gevraagd om
het orgel te bespelen.
Op die vroege ochtend trof ik het jonge stel Rachel en Gijs Bisterbosch aan
met hun twee kinderen Guus van één jaar en Loek van drie jaar oud. Zij
kwamen uit Doetinchem. Rachel heeft Aaltense roots (haar meisjesnaam
is Prinsen). Haar vader komt uit Heurne. Ze verbleven een weekend in een
huisje op ’t Schepersveld en vonden het wel interessant om even de kerk van
hun vader te bezoeken. Terwijl ik foto’s maakte, zag ik dat zoon Loek het een
indrukwekkend gebeuren vond bij dat grote orgel.

Dahlia kunstobjecten route
Ook de PG Bredevoort was vertegenwoordigd
op ’Corsotour’, veelal door de prachtige
parken in Lichtenvoorde.

6
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
Verkoop collectemunten
Vanaf vrijdag 1 oktober a.s.
kunt u elke eerste vrijdag
van de maand tussen
17.00 uur en 18.00 uur
weer collectemunten kopen
in zaal 2 van de Zuiderkerk
(via de hoofdingang).
Daar is een pinapparaat
aanwezig.
Collectemunten zijn ook via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op 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

Verkoop collectemunten

Lectoren
Op mijn oproep voor lectoren hebben zich inmiddels dertien mensen aangemeld als lector. Dat
betekent dat iedereen één of twee keer per jaar
de schriftlezing zal verzorgen in een dienst. Alvast
hartelijk dank voor jullie medewerking aan deze
vieringen. Jullie worden binnenkort uitgenodigd
voor een bijeenkomst in de Oude Helenakerk.

bredevoort

Vanaf vrijdag 1 oktober a.s. kunt u elke eerste
vrijdag van de maand tussen 17.00 uur en 18.00
uur weer collectemunten kopen in zaal 2 van de
Zuiderkerk (via de hoofdingang). Daar is een pinapparaat aanwezig.
Collectemunten zijn ook via de website van KerkVenster te bestellen of via een bestelformulier op
het kerkelijk bureau.

ds. Elizabeth van Deventer

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

Collectes en giften
Op het kerkelijk bureau of in de brievenbus
ontvangen
Vrije gift via A. Wattel  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
Werelddiaconaat  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,00

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

Collectes in de Kerk
Ludgerstraat 66
Naar aanleiding van vragen of de kerk niet ‘iets
voor ‘singles’ kan organiseren, willen we starten
met (d)eten met de dominee. In een vorig KerkVenster schreven we daar al over. Het voorstel is
om komend seizoen één keer per maand samen
te eten en daarbij een thema centraal te stellen
of een activiteit te doen. Natuurlijk kunnen deelnemers daarnaast ook met elkaar afspreken voor
gemeenschappelijke activiteiten. Het (d)eten
met de dominee is in eerste instantie gericht op
‘singles’ tussen de 25 en 55 jaar.
Tot op heden hebben we nog geen reacties
gehad. Wil je meedenken, meepraten of meedoen, neem dan contact op met Wilma de Jong
of Elizabeth van Deventer.
- wajong@kerkvenster.nl – tel. 06 1349 3491
- ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com –
tel. 06 1085 5041

18-07 W
 erelddiaconaat (KiA)  .   .   .   . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €
25-07 Orgelfonds  .  .  .  .  .  .  .  . €
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . €
01-08 P
 rotestantse bezoekdienst  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €
08-08 Restauratiefonds  .   .   .   .   .   . €
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . €
15-08 Z
 ending (KiA)  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €
22-08 P
 rotestantse bezoekdienst  .  . €
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . €
29-08 Plaatselijke
Evangelisatie commissie.  .   .   . €
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . €
05-09 W
 erelddiaconaat (KiA)  .   .   .   . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . €

326,65
250,30
204,05
250,22
273,22
250,22
177,80
212,15
368,90
295,10
296,15
255,55
272,42
268,10
372,05
226,30

Zendingsbusjes kerkzenderluisteraars
1e half jaar voor de kerk,
de diaconie en de zending  .   .   .   .  € 2.082,22

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen
Op woensdag 27 oktober kun je vanaf
17.30 uur aanschuiven op de Ludgerstraat 66. Aanmelden kan tot uiterlijk
dinsdag 26 oktober bij Wilma de Jong
of Elizabeth van Deventer.

Gemiste collecte  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
Kerkgeld augustus  .   .   .   .   .   .   .   . € 100,00
Werelddiaconaat   .   .   .   .   .   .   .   . € 25,00
In het volgende KerkVenster komen weer de
opbrengsten van de collectes in de kerkdiensten
te staan.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Stichting Huize Betheljada is een
instelling voor mensen met ernstige
meervoudige beperkingen (EMB),
gevestigd in Suriname en aldaar de
enige voor deze doelgroep. Zeker de
laatste jaren heeft de stichting laten
zien pro-actieve en professionele zorg
te kunnen bieden aan haar doelgroep.

Sam’s Kledingactie voor
schoolkinderen
in Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert
Sam’s Kledingactie een aantal speciale
landelijke actiedagen, om zo extra veel
kleding op te kunnen halen voor het
goede doel. Deze keer is er gekozen
voor hulp aan schoolkinderen en hun
ouders in Oeganda zodat zij, wanneer
corona voorbij is, weer terug naar
school kunnen.
Actiedag in Aalten

Stichting Huize Betheljada geeft aan een liefdevol tehuis te zijn voor bewoners en pupillen, een
inspirerende plek, waar welzijn centraal staat,
waarbij de instelling een positief voorbeeld is
voor de omgeving, kortom een huis volgens een
sociaal agogisch model.
Er is in de loop der jaren veel geïnvesteerd en niet
alleen in (nieuw)bouw.
De instelling beschikt over allerhande hulpmiddelen: tilliften, zadelkrukken, hydraulische douche
brancards en bedden. Elke bewoner, die daarvoor
in aanmerking komt heeft een speciale rolstoel,
spalken, en indien nodig nog andere hulp
middelen. De stichting heeft een donatie van de
Protestantse Gemeente Aalten gebruikt voor de
aanschaf van drie nieuwe douche-brancards.
Er is een goed geoutilleerde ruimte voor activiteitenbegeleiding, er zijn twee snoezelruimtes,
ballenbakken, buiten-speelgoed, zoals een vlinderbad, een schuitjes-schommel en zelfs een
schommel waar de rolstoel opgereden kan
worden.
Er worden herhaaldelijk workshops, opleidingen
en trainingen aangeboden aan het personeel.
Dit is van belang om te waarborgen dat er professionele kwaliteitszorg wordt gegeven aan onze
bewoners.
Daarbij hoort een op professionaliteit gericht
beleid en duidelijke structuren, waarbij daadkrachtig leiding en begeleiding gegeven moet
worden.
Voor verdere informatie over de Stichting Huize
Betheljada verwijzen we u naar de website:
www.betheljada.org/
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De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zamelen, grotendeels het hele jaar door, kleding
en schoenen in voor het goede doel. Zij doen
dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf,
school of kerk.
Op zaterdag 25 september a.s. kunt u in Aalten
kleding en schoenen - die u niet meer draagt,
maar waar iemand anders misschien nog wel
blij van wordt- inleveren bij de Zuiderkerk aan de
Ludgerstraat 64.
De Sam’s-vrijwilligers zijn dan van 09.00 uur tot
12.00 uur aanwezig om de goederen - geheel
coronaproof - in ontvangst te nemen. Kapotte en
vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken,
kussens en dekbedden mogen zij helaas niet
aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar
Een financiële bijdrage van € 75.000 biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar
school te gaan, maken zij kans te kunnen ont-

snappen uit de armoedecirkel en een betere
toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun
in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s
Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de
kinderen die niet (meer) naar school gaan of na
Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school
blijven. Hoe meer kinderen naar school gaan,
hoe meer kans ze hebben op betaald werk en
hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit
geven zij weer door aan hun kinderen.
We hopen samen met u hiervoor te kunnen
zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s
Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en
over wat er wel en niet mag worden ingeleverd?
Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de
stichting aan de slag?
Kijkt u dan eens op: www.samskledingactie.nl
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Stichting Restauratiefonds

Stichting Restauratiefonds Oude Helenakerk
Foto’s Jan Oberink

Beste lezers,
Na een lange periode van gedwongen rust, willen
wij als Restauratiefonds onze activiteiten weer vol
goede moed starten.
De SRF was één van de vier genomineerden voor
de erfgoedprijs 2021 van de Gemeente Aalten.
Zaterdagmorgen 11 september, Open Monumentendag, was er in de Dorpskerk van Dinxperlo een
gezellige sfeer en het was een spannend moment
voor Leo van der Linde, Ben Maandag, Guus
Mastenbroek en het bestuur van de SRF.
Na enkele toespraken door burgemeester A. Stapelkamp, de loco-burgemeester van Bocholt en
wethouder T. Kok, was het de beurt aan de voorzitter van de Cultureel Erfgoedcommissie, dhr.
W. Doodeheefver.
Alle vier kandidaten werden voorgesteld en hun
activiteiten belicht via een videopresentatie.
Dit jaar werd er voor het eerst een winnaar uit
Aalten en een winnaar uit Dinxperlo benoemd,
de eer viel te beurt aan Leo van der Linde en Ben
Maandag, zij ontvingen beiden een cheque t.w.v.
€ 250,00, een fotoboekje en een bos bloemen als
waardering voor hun activiteiten.
Zowel dhr. Mastenbroek als het bestuur van de
SRF mochten een ingelijste foto en bos bloemen
in ontvangst nemen. Na de felicitaties over en
weer werd nog even gezellig nagepraat.
De suppoosten hebben tijdens de openstellingen
van de Oude Helenakerk weer vele bezoekers
mogen ontvangen en rondleiden en er zijn leuke
gesprekken gevoerd. Er was weer veel bewondering voor de prachtige kerk en haar orgel. De
Open Monumentendag, met orgelbespeling en
bezichtiging telde ruim 170 bezoekers (de donderdag ervoor ruim 70 bezoekers).
• Zondag 3 oktober starten we met een fietstocht door Dale en Lintelo, zie pagina 14.
• Het weekend van 10 t/m 12 december staat
weer in het teken van de jaarlijkse adventsmarkt annex kunstexpositie.
- Standhouders kunnen zich nog tot 1 november
aanmelden.
- Wilt u ons helpen met leuke activiteiten zoals
knieperkes bakken, bloemstukjes maken,
marktwerkzaamheden of anderszins? Welkom,
neem contact op met het secretariaat.
* Gebruikte boeken (geen encyclopedieën)
in nette staat kunt u weer aanleveren bij:
Wim Rutgers, Lage Veld 30, tel. 0543-476368.
* Nette bloempotjes (geen mandjes of plastic
bakjes) zijn welkom bij: H. Roelofse,
Molenkamp 2, tel. 0543-471856).
• Voor zondagmiddag 19 december is een
concert gepland met het Enschedees Byzantijns Kozakken Koor, een groot succes in 2019.
Kaarten à € 12,50 voorverkoop (€ 15,00 aan
kassa) kunt u alvast reserveren o.v.v. aantal,
naam, adres en telefoonnummer via mail of
telefoon:
- srfharm@hotmail.com,
- Siny Veneberg, tel. 0543-471203
- Ina v.d. Put, tel.0543-476171

Helaas zijn er dit najaar nog geen toneelavonden
mogelijk vanwege oefenproblemen door de geldende coronamaatregelen; volgend voor- en
najaar hopen wij u weer leuke avonden te bieden.
Alle activiteiten verder onder voorbehoud.

Wij zien u graag bij onze activiteiten.
Namens het bestuur Stichting Restauratiefonds,
Harm Veldhuis.

De pen opgepakt
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De pen opgepakt

Reactie op het artikel van

Reactie op het artikel van Henk Meerdink

Jan Ebbers in KerkVenster van 30 juli

in KerkVenster van 10 september

In juli deed Jan Ebbers een oproep in KerkVenster
om mee te denken over de gronden die eigendom
zijn van de kerk. Hij opent daarmee een ‘Venster
naar de Toekomst’, met een vraag of de kerk ook
iets kan betekenen in het duurzamer maken van
onze samenleving. Jan komt zelf met een idee
om de gronden weer over te laten aan natuurbeheer. Een mooie voorzet, want als je iets wilt
veranderen kan je beginnen door een richting aan
te geven. Er zijn gelukkig vele wegen naar Rome,
maar Jan is begonnen met de boel in beweging te
zetten. ‘Als er niks beweegt, blijft alles hetzelfde’,
een prachtuitspraak, ik weet alleen niet meer van
wie. Zonder veranderingen zouden we nu nog met
paard en eg het land bewerken, met de hand de
was doen en woonden we nog in onverwarmde
hutten.
Vervolgens komen er reacties op Jan zijn vraag
in KerkVenster. Mij verbaast het dat zo diep de
hakken (of klompen) in het zand worden gezet,
alsof de oorlog tegen de boeren is afgekondigd.
Ik heb dat in het stuk van Jan nergens kunnen
lezen. Hij nodigt uit tot meedenken. Ik denk graag
mee en stel voor dat de kerk kijkt naar de mogelijkheid om land aan biologisch werkende boeren
te verpachten, of aan boeren die juist graag de
omslag willen maken naar duurzamere landbouw.
Het blijft een verpachting, niemand heeft gezegd
dat de huidige pachters per direct weg moeten.
Het is een richting voor een toekomst die groener
en duurzamer wordt. Ik kan ook opgewekt
bedenken dat er misschien mogelijkheden zijn
voor kerkenpaden, maar ik heb geen idee waar
die gronden liggen, hoe groot ze zijn en ik ben
bang dat het wel geld kost en geen geld oplevert.
De kerk is een goede rentenier.
Ik denk dat ook de kerk kansen en mogelijkheden
heeft om niet alleen woorden te bezigen, maar
ook daadwerkelijk stappen te zetten. Mooi zijn
de verhalen over de projecten in het buitenland;
mensen krijgen ondersteuning vanuit Nederland.
In ons eigen land valt er ook nog wel iets te ontwikkelen en dat begint bij een open ‘Venster naar
de Toekomst’, een open gesprek over mogelijkheden: ‘samen bereiken we meer’. Ik sluit me aan
bij de oproep van Jan: waarin zou de kerk een bijdrage kunnen leveren door haar eigen gronden in
te zetten voor een duurzamer land?
Gea Evenhuis

Graag wil ik reageren op het artikel van de heer
Meerdink. In zijn artikel haalt hij er heel veel
onderwerpen bij. Ik zou op enkele in willen gaan.

Landbouw
Na de oorlog was er de noodzaak om voldoende
voedsel te produceren: ‘nooit meer honger’
was toen de leus. Onder leiding van de Nederlandse landbouwcommissaris Sicco Mansholt
werd er volop ingezet op maximale productie
door o.a. gegarandeerde prijzen. Het gevolg was
toen vlees- en boterbergen, die met subsidie in
andere landen werden gedumpt. Op latere leeftijd erkende Mansholt dat het beleid, gericht op
kwantiteit, niet het juiste was. Ook tegenwoordig
is de landbouwsubsidie nog een van de grootste
uitgavenposten van de EU.
De prijzen van vlees, melk en eieren zijn voor
de boeren te laag, dat klopt. Veel boeren gaan
daarom nog meer produceren. De prijzen worden
echter niet (alleen) door de Nederlandse supermarkten bepaald, maar door de wereldmarkt.
En juist omdat Nederland zoveel exporteert is ze
daarvan erg afhankelijk.
De traditionele boer krijgt € 0,35 per liter melk,
maar ik ken een boer die met biologische Jersey
koeien bijna € 0,60 krijgt. De keus zou dus moeten
zijn: niet meer kwantiteit, maar meer kwaliteit.
Voor onze landbouw en ons voedsel hebben we
bijna vier (!) keer zoveel grond in het buitenland
nodig als dat we in Nederland hebben. Bananen,
cacao, koffie voor menselijke consumptie, maar
ook soja en mais voor onze dieren.
Restproducten van de humane voedselindustrie
worden wel gevoerd aan de varkens, kippen en
koeien, en dat is een goede zaak. Maar ook hier
kan men veel meer eiwithoudende producten (b.v.
veldbonen) telen, zeker op de hoge zandgronden.
Dan benutten we lokaal geproduceerd voer en
niet grondstoffen uit een ver buitenland, waar
bossen voor gekapt worden (soja en palmolie)
en waar veel brandstof voor nodig is om het te
transporteren.
We exporteren veel van het voedsel dat we hier
produceren of verwerken, maar blijven met te
veel mest zitten en dat zorgt voor het bekende
ammoniak(stikstof)probleem.

Geleend van onze kinderen
De heer Ebbers pleitte voor natuur op de gronden
van de kerk. Dat zou een mooi streven zijn. Maar
gezien de financiële consequenties zou ik pleiten
voor verpachten aan boeren die biologisch of
natuur-inclusief willen werken. Ook boslandbouw
(agroforestry: vruchtbomen en landbouw op een
perceel) is een heel goed alternatief. Dan komt
de opbrengst ten goede zowel aan de natuur, de
kerk, de diaconie, als de boer en zijn dieren en
land.

We hebben onze aarde niet geërfd
van onze (voor)ouders,
maar geleend van onze (klein)kinderen.
De schepping bewerken en bewaren, daar zou
het beleid van de rijksoverheid, de gemeente,
het bedrijfsleven, de kerk én van ieder van ons op
gericht moeten zijn.
En daarom zal er in ons kleine, volle land en
dus ook in de Achterhoek veel moeten/gaan
veranderen.
Gerrit Stronks

Duurzaamheid
Afgelopen 29 juli was het ‘Earth Overshoot Day’:
de dag waarop wij dit jaar verbruikt hebben wat
de aarde in één jaar kan leveren. Dus vanaf 30 juli
leven we ‘op de pof’, ten koste van de aarde. Elk
jaar verschuift die datum verder naar voren. Daar
kunnen we dus niet mee doorgaan. We moeten
anders met de grondstoffen, de lucht, het water
en de bodem omgaan. Die discussie hierover zien
we bijna elke dag in de (goede) kranten en op t.v.
en met die discussie moeten we doorgaan, maar
het moet niet bij praten blijven.
Iedereen zal het merken: geen goedkope vakantievluchten naar Spanje of Turkije, minder
energieverbruik zodat er geen CO2-uitstoot meer
is in 2050, geen boontjes uit Ethiopië in januari,
geen rundvlees uit Argentinië maar uit Nederland, schonere fabrieken, natuurvriendelijke landbouw, meer hergebruik en reparatie in plaats van
steeds maar nieuw kopen, enz. enz.

Tijdens een bezoek bij vrienden zag ik deze
tekening, van de Oude Helenakerk aan de muur
hangen. Onder de tekening staat de naam,
S. Klompenhouwer en het jaartal 1945.
Volgens mij is het met potlood op papier getekend. De tekening heeft lichte waterschade.
Ik vond het als koster van onze Oude Helena
kerk te Aalten een mooie ontdekking.
Arjen Timmers
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Emeritaat ds. Marieke
Andela-Hofstede

Op zondag 26 september 2021 zal ds. Marieke
Andela-Hofstede afscheid nemen van de Protes
tantse Gemeente in Neede. Daarvoor was zij
van 1998 tot 2016 predikant hier in Aalten. Per
1 oktober gaat zij genieten van haar emeritaat.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 26 september om 10.00 uur in de Grote Kerk te Neede.
Deze dienst is online mee te vieren (en terug te
zien) via www.kerkdienstgemist.nl .

Wij zijn op zoek
naar een nieuwe

Hoofdredacteur

Onlangs heeft de huidige hoofdredacteur Wytze Andela laten weten aan het eind van dit
kalenderjaar zijn werkzaamheden als hoofdredacteur van KerkVenster te beëindigen. Wytze
heeft deze rol vanaf de oprichting van KerkVenster met verve vervuld. Onder zijn leiding en in
nauwe samenwerking met de overige redactieleden (en vele anderen) heeft KerkVenster zich
ontwikkeld tot een belangrijk en fraai vormgegeven communicatiemiddel, bestemd voor de
leden van de Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort.
KerkVenster is een blad van en voor de gemeenteleden en tevens het officiële voorlichtingsorgaan
van de Protestantse Gemeente Aalten en de
Protestantse Gemeente Bredevoort. KerkVenster
wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster,
in opdracht van deze beide gemeenten. In het
bestuur van de stichting zitten afgevaardigden
van de kerken te Aalten en Bredevoort.
De redactie is onafhankelijk en bestaat uit een
hoofdredacteur, een of meer eindredacteuren,
een of meer coördinatoren en een of meerdere
redactieleden. De kerkenraden benoemen de
hoofdredacteur op voordracht van het bestuur
van de Stichting KerkVenster. De andere leden
worden door het stichtingsbestuur zelf benoemd.
Binnen de redactie worden de taken onderling verdeeld. De redactie is eindverantwoordelijk voor de
inhoud van het kerkblad. Zij is bevoegd om aangeleverde teksten te weigeren of te wijzigen. De
hoofdredacteur en de redactievoorzitter nemen
het besluit nadat de redactie, indien mogelijk,
geraadpleegd is. De hoofdredacteur bewaakt de
onafhankelijkheid van KerkVenster. De redactie
is ook bevoegd om de lay-out van het kerkblad
te wijzigen. Bij ingrijpende wijzigingsvoorstellen
overlegt de redactie vooraf met het bestuur. De
redactie komt met regelmaat als team bijeen.
Als bestuur van de Stichting KerkVenster zijn
we op zoek naar kandidaten die het stokje van
Wytze als hoofdredacteur over willen nemen.
Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een
vrijwilligersfunctie.

Taakomschrijving
• Actief vormgeven aan de doelstellingen
redactiestatuut:
- Zoveel mogelijk mensen bereiken, en hen
bemoedigen, troosten en stimuleren vanuit de
Bijbel
- Mensen informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid, eredienst,
pastoraat, diaconaat, catechese, jongerenwerk, MDW en andere zaken binnen de Protestantse Gemeentes te Aalten en Bredevoort
- Mensen informeren over ontwikkelingen
binnen het geheel van de Protestantse Kerk in
Nederland: classicaal, provinciaal en landelijk,
alsmede de ontwikkelingen weergeven binnen
de oecumene
- Het gesprek bevorderen over samenlevingsvraagstukken vanuit Bijbelse optiek
- Het bevorderen van een goede p.r.
- Het bevorderen van eigentijdse vormen
van communicatie binnen de Protestantse
Gemeentes te Aalten en Bredevoort
• Besluiten nemen met betrekking tot wel/niet
plaatsing van artikelen aan de hand van het
vastgelegde plaatsingsbeleid in overleg met de
redactievoorzitter, zo mogelijk na raadpleging
van de redactie
• Afhandelen van klachten over het kerkblad in
samenspraak met de redactievoorzitter
• Contacten onderhouden met kerkenraden en
bestuur KerkVenster

Eigenschappen
We zoeken een hoofdredacteur die
•b
 etrokken is bij en bekend is met de Protestantse Kerk in Nederland en bij voorkeur lid is
van één van de betrokken kerken
•b
 ekend is met eigentijdse vormen
van communiceren
•o
 ver goede sociale en communicatieve
vaardigheden beschikt
•d
 ie oog heeft voor de diversiteit aan
meningen en opvattingen binnen onze kerk
gemeenschappen en hier op milde wijze mee
kan omgaan

Wat hebben wij te bieden
• e en goed ingewerkt en leuk redactieteam
•b
 etrokkenheid bij het kerkelijk werk in Aalten
en Bredevoort
•d
 e mogelijkheid om ervaring op te doen op
redactioneel vlak en inzicht krijgen in alle
ins en outs van het maken van een blad
•d
 e mogelijkheid om je bezig te houden met
vele facetten van communicatie

Procedure
Kandidaten kunnen hun belangstelling
kenbaar maken door een mail te sturen
naar bestuur@kerkvenster.nl
Belangstellenden die eerst meer informatie willen,
kunnen contact opnemen met Joke Meijnen, voorzitter redactie, tel. 06-30881784 of Ap te Winkel,
voorzitter stichtingsbestuur, tel. 06-10957481.
Met de kandidaten zal een oriënterend gesprek
plaatsvinden met enkele bestuursleden en de
voorzitter van de redactie. Vervolgens zal het
bestuur een voordracht doen richting de kerkenraden van de Protestantse Gemeentes Aalten en
Bredevoort.
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Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 25 september

Zondag 26 september

Ambthuis Bredevoort

19.00 uur:

mevr. Bron

19.00 uur:

nog niet bekend

19.00 uur:

dhr. Scholl

Stegemanhof

collecte:
uitgangscollecte:

Beth San

Zaterdag 2 oktober
dhr. Brethouwer

19.00 uur:

ds. Knol

ds. J. van Dalen, Nijverdal
Anders Dan Anders-dienst
Diaconie
Kerk

Zondag 3 oktober

Stegemanhof

19.00 uur:

St. Joriskerk

09.30 uur

St. Joriskerk

9.30 uur 	ds. F. van Keulen, Winterswijk,
Koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Beth San

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 26 september
Oude Helenakerk

09.30 uur: 	ds. E. van Deventer, Startzondag,
met medewerking van alle
predikanten en kerkelijk werkers
collecte:
Zending en kerk

Zondag 3 oktober
09.30 uur:
collecte:
19.00 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer, doopdienst
Kerk en Israël
ds. E. van Deventer, Evensong
Kerk en Israël

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
KerkBeeld - U kunt de komende zondagen
via KerkBeeld een viering volgen vanuit
een van onze kerken. Deze diensten beginnen om 09.30 uur (Zuiderkerk 10.00 uur) en
zijn te volgen via KerkBeeld op de website van
KerkVenster, of rechtstreeks: kerkbeeldaalten.nl

Live aanwezig - U kunt bij de diensten live aanwezig zijn.
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.

Doopdiensten Aalten

Neem en lees

September 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24
25
26

Spreuken 13:10-25
Psalm 62
Efeziërs 4:1-16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27
28
29
30

Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25-5:2
Efeziërs 5:3-20
Spreuken 14:1-14

Oktober 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3

Spreuken 14:15-24
Spreuken 14:25-35
Johannes 8:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4
5
6
7
8

Johannes 8:12-20
Johannes 8:21-36
Johannes 8:37-47
Johannes 8:48-59
Jesaja 28:1-13

Giften PBD
via Elly van den Hoven  .  .  .  .  .  .  . € 10,00

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).

Bloemengroet Aalten

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten

Elke zondag in een van de kerkzalen (Zuiderkerk)
of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen worden
tijdens de collecte weer opgehaald.

Kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week een kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn
op de zondagochtend, dan is er kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen
in de Oude Helenakerk gebruik maken van de
kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is?
Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl
en kijk dan bij ‘Kindernevendienst’.

Kinderen zijn dus altijd welkom.

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Ter Haar, Polstraat 4k
- fam. Eppink, Manschotplein 21
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

25 sep	mevr. H.J. Klein Wolterink-Wijnveen
Kruisdijk 2/A, 7122 LL
25 sep	mevr. H.H. Bosman-Boerema
Geurdenstraat 46, 7122 CG
25 sep	mevr. J.W. Vaags-Duenk
Ludgerstraat 31/01, 7121 EG
26 sep	mevr. G.A. Rougoor-Hartemink
Molenstraat 5, 7122 ZW
26 sep	dhr. W.D. Ottevanger
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 sep	mevr. H.J. Hoftijzer-Luiten
Keizersweg 76/A, 7121 GS
27 sep	dhr. J.G. Vrieze,
Morgenzonweg 29/07,
7101 BH Winterswijk
28 sep	dhr. A.A.J. Driessen
Keizersweg 73, 7121 GN
29 sep	mevr. W.C. Blekkink-Lensink
Frankenstraat 85/01, 7122 ZS
29 sep	dhr. G.J. van Braak
Bevrijding 53, 7121 WR
1 okt	mevr. C.J. Bannink
Nijverheidsweg 69, 7122 AB
1 okt	mevr. G.W. Eenink-Onnink
Rengelinkweg 10, 7122 JW
1 okt	dhr. H.H. Scholten
Polstraat 49/B, 7121 DK
2 okt	mevr. G.B. Tolkamp-te Bokkel
Reviusstraat 3, 7121 VZ
2 okt	mevr. G.A. Duenk-Brüggink
Manschotplein 53, 7121 BL
2 okt	mevr. J.W. Duenk-Vreemann
Vondelstraat 22, 7121 VC
3 okt	mevr. A. Demkes-van Braak
Orion 27, 7122 XE
3 okt	dhr. R. Veldhuis
Rengelinkweg 1, 7122 JW
4 okt	mevr. E.J. Bulsink-Brummelman
Geurdenstraat 25, 7122 CG
4 okt	dhr. B.H. Wolfs
Geurdenstraat 18, 7122 CG
4 okt	dhr. D.W. Veerbeek
Westendorpweg 3, 7122 JT
4 okt	mevr. J.H. Lensink-Tolkamp
Lichtenvoordsestraatweg 99, 7121 RE
6 okt	dhr. Th.A. Doornink
Emmastraat 2/A, 7121 CE
7 okt	mevr. J.F. Bussink-Nijman
Schooldijk 27, 7122 LX
8 okt	dhr. W. Westerveld
Trompstraat 7/A, 7122 VT
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

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

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

Verhuisd
Mevr. Annie te Linde-ter Horst is verhuisd naar
zorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde. Hier
zal ze voorlopig verblijven tot een plek in Aalten
beschikbaar is. We wensen Annie daar een goede
en gezegende tijd toe.
Haar adres is:
Kamer 108, verpleeghuis De Schuylenburgh.
Laan van Schuylenburgh 10, 7064 AL Silvolde.

Zieken
Antje te Bokkel, Bevrijding 29 is na een geslaagde
operatie, weer thuis. We wensen haar heel veel
kracht en sterkte bij het herstel.
Er zijn verschillende zieken. We willen degenen die
ziek zijn heel veel beterschap en sterkte wensen.
De mensen die er omheen staan, wensen we wijsheid en liefde toe. Er zijn ook ziekten of andere
dingen die niet overgaan. Allen die daaraan
lijden, wil ik heel veel kracht en sterkte wensen
om het vol te kunnen houden en de moeiten en
zorgen te kunnen dragen. Als u het fijn vindt om
dit te delen of hierover te praten dan hoor ik het
graag.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

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

Verhuizingen
Verschillende mensen zijn verhuisd naar of
binnen de wijk Aalten Zuid-IJzerlo. Van harte
welkom in onze wijk. Mocht een bezoek op prijs
gesteld worden, dan hoor ik dat graag.

Overleden
Op 8 september is A. (Dolf) Coenradi, wonend
aan de Sniedersweide, overleden in de leeftijd
van 81 jaar. Dolf Coenradi laat partner, kinderen
en kleinkinderen na. We wensen hen die hem
moeten missen Gods kracht en nabijheid toe.

Ziekte
Meerdere mensen zijn getroffen door ziekte of
andere narigheid, een aantal van hen heb ik
kunnen bezoeken en spreken. Fijn om te horen
dat Derk Siebelink weer thuis is.
We hopen dat Bennie Klein Entink, Dinxperlose
straatweg 119, 7122 JM Aalten gauw naar huis
mag (of misschien al is) vanuit het ziekenhuis in
Enschede.
Gerda Meijnen, Ludgerstraat 19-03, 7121 EG
Aalten, revalideert in Pronsweide, Morgenzonweg
29, 7101 BH Winterswijk.
Een kaartje, bloemetje of bezoekje doet vaak
goed, ook degenen die hier niet bij naam
genoemd worden. Houd uw ogen en oren open
voor groot en klein leed in uw omgeving.

Huwelijk
Feestelijk nieuws. Twee keer eerder moest de
trouwerij worden uitgesteld, maar drie keer is
scheepsrecht: op 24 september trouwen Theo
Kuenen en Desianne Schoppers. Een kaartje kan
worden gestuurd naar Koeweide 102, 7121 EK
Aalten. Een mooie dag en mooie jaren samen
toegewenst. Van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubilea
Meer feestelijk nieuws. Op 1 september waren de
heer en mevrouw Nijman-Prinsen, wonend aan de
Koeweide 96, 7121 EK Aalten, 60 jaar getrouwd.
Een heuglijke dag die inmiddels in familiekring
gevierd is. Van harte gefeliciteerd!
Op 27 september is het echtpaar Gerrit en Sinie
Bussink, wonend aan de Keizersweg 50, 7121 GS
Aalten, 60 jaar getrouwd. Dit zal later dit jaar
gevierd worden. Van harte gefeliciteerd!

Doop
Nog meer feestelijk nieuws. Op 3 oktober zal in
een feestelijke dienst in de Oude Helenakerk
Nora Tolkamp, dochter van Jochem en Evelien
Tolkamp en zusje van Valerie en Teun worden
gedoopt. Van harte welkom in deze dienst die om
09.30 uur begint. Voor de kinderen is er oppas en
kindernevendienst.

Lectoren
Op mijn oproep voor lectoren hebben zich inmiddels dertien mensen aangemeld als lector. Dat
betekent dat iedereen een of twee keer per jaar
de schriftlezing zal verzorgen in een dienst. Alvast
hartelijk dank voor jullie medewerking aan deze
vieringen. Jullie worden binnenkort uitgenodigd
voor een bijeenkomst in de Oude Helenakerk.

Algemeen
Bij levensvragen, zingevingsvragen, ziekte of overlijden, hoop ik dat jullie mij weten te vinden.
Van maandag tot en met donderdag ben ik telefonisch (meestal goed) bereikbaar. Daarnaast
natuurlijk via de mail.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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Nieuwe ‘look’
De predikanten en onze kerkelijk werkers hebben een verjongingskuur
ondergaan. Jan Oberink heeft er mooie foto’s van gemaakt.
Vandaar de nieuwe look bij de wijkberichten.
redactie KerkVenster

Wijk Noord

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

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

Huwelijksjubileum

25 jaar predikant in Aalten

Dhr. en mevr. Ruesink, Beeklaan 15, hopen op 1
oktober hun 50-jarig huwelijk te vieren, samen
met hun kinderen en kleinkinderen. Gerda en
Hans, wij wensen jullie vanuit de gemeente een
fijne dag en nog vele gezegende en gezonde
jaren samen!

Op 8 september was het 25 jaar geleden dat ik
in Aalten als predikant mocht komen wonen en
werken. Onvoorstelbaar is het in mijn beleving
hoe snel deze jaren zijn gegaan. Als ik terugkijk dan doe ik dat met een dankbaar gevoel. Ik
beschouw het nog steeds als een voorrecht dat ik
onder u dit bijzondere werk mag doen. Ik dank u
allen voor het vertrouwen in de afgelopen jaren
en ik kijk nog niet uit naar mijn pensioen over
vijf jaar. Ik hoop en vertrouw op nog goede jaren
onder u onder de zegen van God.

Vermelding huwelijksjubilea
Dierendag
Natuurlijk is het geen kerkelijk feest, dierendag,
al worden er in sommige kerken rond 4 oktober
wel Franciscusvieringen gehouden. Toch kunnen
dieren in hun zwijgzaamheid een wereld oproepen
die ontzag inboezemt, juist vanwege hun zwijgen.
Zij relativeren onze vooringenomen gedachte dat
wij het centrum van de schepping zijn. Ik kan me
mijn leven niet voorstellen zonder dieren en er
kunnen er wat mij betreft altijd wel weer wat bij.
Nadat ik al een tijdje irritant veel had gezeurd,
stemde mijn man er afgelopen vakantie uiteindelijk mee in een tweede kat te adopteren. Suus,
onze eerste (een driepootje, ernstig mishandeld
geweest als kitten) verdiende wel een vriendje,
vond ik. En zo kwam Guus: een rode je-weet-welkater met ataxie (een neurologische afwijking).
Nadat hij enkele weken ons gezinsleven vanonder
de bank had gadegeslagen, ontpopte hij zich tot
een lompe, maar dankbare knuffelbeer. Als ik die
twee op de bank of de vensterbank zie mijmeren,
dan vraag ik me af wat er in hun koppies omgaat.
Kennelijk verging het dichter Driek van Wissen
ook zo:
Ik heb vanavond, met de poes op schoot,
de onrust uit het beestje weggestreken,
waarbij de goedzak mij heeft aangekeken
met ogen zo onpeilbaar diep en groot,
dat het mij één moment heeft toegeleken
als was hij eeuwen lang al deelgenoot
van het geheim van leven en van dood
en nu dan op het punt stond om te spreken.
Een aandrang, waar hij niet voor is bezweken,
omdat hij langzaamaan de ogen sloot
en nog een lome haal gaf met zijn poot
als halve aai en onzachtzinnig teken
dat men hem ooit nadrukkelijk verbood
het zwijgen rond die zaken te verbreken.
Driek van Wissen (1943-2010)
uit: De volle mep, Bert Bakker 1987

Overlijden
Op 6 september jl. overleed, na een periode van
afnemende gezondheid, Richard Jan Wevers,
Varsseveldsestraatweg 29 G. Elders in deze editie
van KerkVenster treft u zijn in memoriam aan.

Als pastores worden wij (over het algemeen) niet
op de hoogte gebracht van de huwelijksjubilea
van mensen in onze wijk. Wanneer u het fijn vindt
om rond deze datum bezoek te ontvangen of
wanneer u graag een berichtje vermeld zou zien
in KerkVenster dan vragen we u contact met ons
op te nemen.

Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Jubileum Hendrik Jan
Op de dag van de arbeid (1 mei 2021) vierden
Hendrik Jan en Dineke hun 40-jarig huwelijk. Op
8 september, tijdens hun vakantie, hadden wij als
gemeente (als we het hadden geweten) kunnen
vieren dat onze gerespecteerde collega en predikant al 25 jaar noeste arbeid had verricht in de
kerk in Aalten. Alsnog van harte gefeliciteerd met
deze mijlpaal, Hendrik Jan! We wensen jou nog
een gezonde, gezellige en gezegende tijd toe in
onze gemeente en in ons team.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

De redactie feliciteert
ds. Zeldenrijk met zijn
25-jarig jubileum
in de PG Aalten
Wilma de Jong

Overleden
Op 5 september is overleden Willemien Rutgerste Giffel, Gendringseweg 6, in de leeftijd van 85
jaar. Wij wensen haar kinderen en kleinkind Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.
Op 6 september is overleden Tjitske Westerveldvan Schepen, Stationsstraat 65, in de leeftijd van
62 jaar. Onvoorstelbaar hard en intens verdrietig
is het dat de kinderen en kleinkinderen van Tjitske
nog maar zo kort na het overlijden van vader
en opa nu ook zo onverwacht moeder en oma
moeten missen. Wij wensen jullie, maar ook de
moeder van Tjitske en haar verdere familie Gods
kracht en nabijheid toe in dit intens grote verdriet
en gemis.

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

Beste mensen,
Na een fijne vakantie ben ik, als u dit leest, alweer
een tijd aan het werk en terugverhuisd naar het
kantoortje in gebouw Elim. Veel dank aan Heidi
voor de fijne werkplek in het ‘Jeugdhuis’ waar
ik gedurende de afgelopen periode gebruik van
mocht maken.
Als u dit leest hebben verschillende kennis
makingsbijeenkomsten met de bezoekmedewerkers plaatsgevonden; iets waar ik nu echt weer
naar uitzie. Veel dank aan de contactpersonen
voor de organisatie van deze bijeenkomsten.
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Zoals voor mijn vakantie ga ik verder met pastorale bezoeken, ben ik twee keer ingeroosterd voor
de weeksluiting in Beth San en zie ik ernaar uit
samen met u de startzondag te beleven.
Schroom niet om een (kennismakings)bezoek
voor uzelf of iemand anders aan te vragen (uiteraard in overleg met diegene); graag kom ik op
bezoek. Vanzelfsprekend bent u ook welkom in
het kantoortje in gebouw Elim van waaruit ik op
dinsdag en donderdag zal werken.

Dank
Ter gelegenheid van onze 50-jarige huwelijksdag
op 27 augustus hebben wij veel felicitaties in
de vorm van kaarten, appjes en mailtjes ontvangen. Wij willen iedereen hiervoor heel hartelijk
bedanken.
Joke en Jan Oberink

Uit de wijk

Oproep

Gastvrouwen/gastheren gezocht

In sectie 22 B stopt mevr. Ina Krajenbrink per
1 oktober als bezoekmedewerkster. Zij wordt
opgevolgd door mevr. Wilma Navis.
Uit dezelfde sectie bereikt ons het heugelijke
bericht dat mevr. Annie Gussinklo bereid is
gevonden de plek van Riek Vreman in 22D in te
nemen. Rieks besluit te stoppen is in het vorige
KerkVenster bekendgemaakt.
Ina, veel dank voor jouw jarenlange inzet als
bezoekmedewerker.
Annie en Wilma, fijn dat jullie het stokje van Riek
en Ina overnemen. Gods zegen voor jullie werk
toegewenst.
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

Wij zijn op zoek naar gastvrouwen en gastheren
die op donderdagochtenden van 9.30 uur – 12.00
uur in gebouw Elim gasten willen ontvangen en
van een kopje koffie/thee wil voorzien. Dit zal
opgestart worden zodra de coronamaatregelen
het toelaten.
Na het ‘biertje’ met de dominee’ en ‘(d)eten met
de dominee’ kon het niet uitblijven: nu volgt het
‘koffiedrinken met de kerkelijk werker’.
We willen als kerkelijke gemeente midden in
het dorp aanwezig zijn. Daarom opent, in goed
overleg met de katholieke parochie, gebouw
Elim op marktdag ’s ochtends haar deuren
voor iedereen die binnen wil komen voor een
kopje koffie of thee, een ontmoeting en/of een
gesprek(je). Een van de kerkelijk werkers zal op
deze ochtenden aanwezig zijn.
Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar
u, gastvrouwen en gastheren die de bezoekers
willen ontvangen en van een kop koffie/thee
willen voorzien.

Voor aanmeldingen of nadere informatie
kunt u contact opnemen met:
Wilma de Jong tel. 0613493491 of
wajong@kerkvenster.nl

Stichting
Restauratiefonds

Zondag 3 oktober 2021 FIETSTOCHT
Starttijd: tussen 11.30 uur en 14.00 uur
Startlocatie: Dorcas-Winkel,
hoek Nijverheidsweg/
Richterinkstraat

Lekker erop uit in eigen omgeving?
Dat kan, kom en fiets mee door
Dale en Lintelo.
Op de pauzeplaats én het eindadres kunt u
genieten van een hapje en/of drankje. Er is
keuze uit twee routes: ca. 20 km of ca. 30 km.
Een vrije gift bij de start, ten bate van ons
Restauratiefonds, is van harte welkom.
U steunt hiermee het onderhoud aan de Oude
Helenakerk. Wij wensen u alvast een heel fijne,
veilige en gezellige tocht!
Bestuur Stichting Restauratiefonds

	Secretariaat: dhr. H.J.W. Veldhuis,
tel. 0543 472543,
mobiel 06-50 80 40 60
srfharm@hotmail.com
www.restauratiefondsaalten.nl
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Zondag 19 september: ds. Zeldenrijk
is 25 jaar verbonden aan de
Protestantse Gemeente Aalten
Foto’s: Jan Oberink

Johan Meinen spreekt ds. Zeldenrijk
persoonlijk toe.
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In memoriam
Hendrik Jan
Tolkamp

Elie van Beek

Johanna Willemina
Rutgers-te Giffel

~ Henk ~

~ Elie ~

~ Willemien ~

geboren
27 maart 1934
overleden
31 augustus 2021

geboren
8 maart 1940
overleden
2 september 2021

geboren
10 oktober 1935
overleden
5 september 2021

Henk is geboren op 27 maart 1934.
Dat is voor de oorlog. Henk heeft als jong kind
de oorlog bewust meegemaakt. Hij heeft daar
wel eens wat over verteld, maar niet veel. Het
was aanpakken en doorgaan. Het heeft Henk wel
mede gevormd tot wie hij was.
Henk heeft één zus: Elly. Elly is een stuk jonger
dan Henk. Als kind deden ze daarom niet heel veel
samen. Henk was veel buiten aan het voetballen
op straat of aan het spelen. Pas later kregen Henk
en Elly meer en intensief contact met elkaar. Ze
hadden altijd goed contact met elkaar.

Elie is geboren in de oorlog. Dat heeft Elie
gevormd. Het was een moeilijke en zware tijd
waarin Elie samen met zijn ouders vanuit Arnhem
moest vluchten. Zijn vader werd opgepakt en zijn
broertje stierf, en het gezin waar hij uit kwam viel
uiteindelijk uit elkaar. Een heftige tijd. Elie heeft
in verschillende pleeggezinnen gezeten en kwam
uiteindelijk terecht in Aalten. Toen hij vijftien was,
leerde hij Dinie kennen, de liefde van zijn leven.
Vanaf toen waren ze onafscheidelijk en hebben
ze lief en leed met elkaar gedeeld. Op 3 juli 1964
trouwden ze met elkaar. Ze kregen drie kinderen:
Desiree, Saskia en Eddy.
Elie heeft de basisschool gedaan en later heel
even de avondschool.
Hij ging aan het werk bij een fietsenmaker. Maar
omdat hij niet om mocht gaan met zijn katholieke vrienden verloor hij zijn baan. Elie is toen bij
een bouwplaats zomaar mee gaan helpen met
metselen. Hij vroeg of ze hem aan zouden willen
nemen als hij goed werk leverde. En zo werd hij
inderdaad aangenomen. Vanaf toen heeft Elie
in de bouw gewerkt. Hij heeft zich alles zelf aangeleerd en zo werd hij een waardevolle, betrouwbare allround bouwvakker. Hij heeft het langste
gewerkt bij Klanderman Varsseveld, met heel veel
plezier.
Elie kluste graag en pakte alles aan. Als je hem
vroeg, stond hij altijd klaar, bij iedereen die een
beroep op hem deed. Hij hielp waar hij kon.
Hij was graag bij de kinderen, kleinkinderen en de
achterkleinkinderen, een echt familie-mens.
Ook had hij oog voor mensen die ziek waren en
het moeilijk hadden, samen met Dinie ging hij
vaak bij hen op bezoek.
Elie heeft ook veel gedaan voor de kerk, zo bracht
hij vele jaren KerkVenster rond en was hij vrijwilliger bij de openstelling van de Oude Helenakerk.
Elie was een lieve, zorgzame, meelevende en
betrokken papa en opa. Mooie herinneringen zijn
er aan de vele uitstapjes en mooie vakanties. Elie
hield van gezelligheid en vond het geen straf om
mee te gaan winkelen. Hij kon ook erg genieten
van puzzelen, schilderen, fietsen en wandelen.
Elie en Dinie hebben ook veel samen gedanst,
eerst bij ‘Wi-j holdt ‘t bi-j ‘t olde’ en later bij
Vieberink.
Elie vond het verlies van de moeder van Dinie en
van kleindochter Sanne heel zwaar. Hij hield van
ze en miste ze.
Hij vond het moeilijk om weg te gaan bij al die
mensen van wie hij zoveel hield. Hij had houvast aan de gedachte dat hij nu naar God en
zijn geliefden zou gaan. Hij was omringd door
mensen die van hem hielden, toen hij stierf. Hij
is nu veilig bij God, zijn hemelse Vader waar hij
op vertrouwde. Zoals staat in Psalm 139: waar je
ook heengaat, God is bij jou. In dat vertrouwen
hebben we afscheid genomen van Elie.

Willemien werd geboren op ‘t Olde Freers. Na de
lagere school in Lintelo ging ze naar de mulo in
Varsseveld, die ze na een paar jaar verruilde voor
de huishoudschool, omdat ze wel in de gaten
had dat ze meer iemand was van de praktijk. Het
liefst hielp ze op de boerderij met het voeren van
de kalfjes en de varkens, met melken en schoonmaken en wat er verder te doen was.  
In 1959 trouwde ze met Dicky, die bij haar en
haar ouders op ’t Freers kwam wonen. Ze kregen
twee kinderen: Annet en Henry. Willemien wist
alles goed te organiseren, zat geen moment stil
en zorgde dat niemand iets tekortkwam. Bovendien had ze grote belangstelling voor de mensen
om haar heen; ze maakte gemakkelijk contact
en kende veel familieverbanden. Voor je het wist
was je wel ergens familie van of een bekende van
een bekende. Ze was een gezelligheidsmens en
kookte graag voor iedereen. ‘Volk in huus’ vond
ze heerlijk.
In 2001 werd ze trotse oma van een kleindochter.
In 2005 werd begonnen met de bouw van een
nieuw huis voor haar en Dicky. Toen Dicky daarbij
plotseling overleed, was ze helemaal uit het lood
geslagen. Het werk werd meer dan ooit haar houvast. Naast het huishouden, de bloementuin en
moestuin, stortte ze zich weer op het werk op de
boerderij.
De laatste jaren raakten haar lichaam en geest
steeds meer uit evenwicht. Met hulp van alle
kanten kon ze gelukkig nog een tijd thuis blijven
wonen. Dat ze uiteindelijk toch moest verhuizen naar het Hoge Veld vond ze lastig. Door
haar ziekte was het moeilijk om te wennen aan
de nieuwe situatie en ze miste ’t Freers. Ook
het noodgedwongen stilzitten viel haar zwaar,
dat was ze niet gewend. Toch kon ze genieten
van kleine dingen: lekker eten, een advocaatje,
bloemen en samenzijn met de familie. Verder
genoot ze van het wandelen in de rolstoel. Dat
bracht rust en ze was graag in de buitenlucht.
Ook op de dag voor haar overlijden hebben we
nog een wandeling gemaakt. Toen ze de volgende
dag plotseling haar laatste adem uitblies overviel
ons dat, maar we zijn dankbaar dat verder lijden
haar bespaard is gebleven.
de kinderen

Na de basisschool ging Henk naar de ambachtsschool. Toen hij daar vanaf kwam, ging hij aan
het werk als loodgieter. Hij was toen 15 jaar oud.
Hij pakte het werk aan en deed goed werk. Hij
deed dat met veel plezier. Jarenlang heeft Henk
dit werk gedaan. Daarnaast had hij een vriendengroep waarmee hij naar het café ging en leuke
dingen deed. Henk hield van gezelligheid, muziek,
dansen, een feestje en een biertje drinken.
Op een gegeven moment leerde hij Lieza kennen.
Ze konden het erg goed met elkaar vinden. Henk
hield veel van Lieza en op 16 maart 1962 trouwde
hij met haar. Ze hadden een moeilijke start van
hun relatie vanwege de ernstig zieke moeder
van Lieza. Na die moeilijke begintijd, kwamen er
betere tijden.
Lieza was de grote liefde van Henk. Samen
genoten ze van het leven. Ze hadden samen heel
graag kinderen gewild maar dit is helaas niet
gebeurd. Henk vond dit in het begin wel moeilijk,
later accepteerde hij dat het zo was. Henk nam
het leven zoals het kwam.
Nadat Henk jaren als loodgieter had gewerkt,
ging het op een gegeven moment niet meer zo
goed. Nadat hij hulp kreeg, is hij aan de slag
gegaan bij de Marke. En daar heeft hij met veel
plezier jarenlang gewerkt. Hij vond het zo leuk
dat hij eigenlijk niet met pensioen wilde. Hij heeft
daar een hele goede tijd gehad.
Henk hield onder andere van voetballen, biljarten,
puzzelen, dansen en muziek luisteren.
Hij hield ervan om de dingen hetzelfde te houden
en te doen. Zo ging hij met veel plezier 38 keer op
vakantie naar hetzelfde huisje en droeg hij altijd
dezelfde soort kleding en had hij dezelfde spullen
in huis. Hij was tevreden met wat hij had.
Henk was klaar om te gaan. Hij geloofde in God
en wild Lieza graag weer zien. Hij nam afscheid
van iedereen en is rustig ingeslapen.
Anneke Wattel-de Vries

Anneke Wattel-de Vries en familie Van Beek
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Johanna
Lensink-Wissing

Richard Jan
Wevers

~ Jo ~

~ Richard ~

geboren
7 november 1941
overleden
5 september 2021

geboren
29 januari 1936
overleden
6 september 2021

Mama werd op 7 november 1941 geboren op de
boerderij d’n Tölner in Lintelo. Ze was de jongste
in een gezin met drie zussen en haar tweelingbroer. In die tijd, vlak na de oorlog was er gebrek
aan veel dingen. Zo had de tweeling samen één
paar zondagse schoenen. Na de lagere school
ging moeder naar de vakschool voor meisjes in
Terborg. Tot haar trouwen met Bernard Lensink in
1964 heeft ze gewerkt in de gezinsverzorging.
Op de boerderij de Pietepol op de Haart woonden
ze naast papa’s ouders. Met een traditionele
instelling werd het werk samen gedaan. Papa en
mama hadden het samen goed en er werden drie
kinderen geboren: twee dochters en een zoon. Het
bedrijf had veel aandacht nodig en het was fijn
dat we met het gezin elk jaar samen op vakantie
gingen.
Na ruim twintig jaar huwelijk kwam papa plotseling te overlijden. Bert ging de boerderij voortzetten en de dochters vlogen uit. Er kwamen acht
kleinkinderen waar ze trots op was. Mama werd
na verloop van tijd weer gelukkig met een nieuwe
partner, Gerrit te Hennepe. Ze gingen samenwonen aan de Zwanenbroekdijk. Helaas werd
Gerrit ziek en kwam te overlijden. Met de kinderen
en verdere familie van Gerrit heeft ze altijd een
goede band gehouden. Vanwege een spierziekte
werd het lopen steeds moeilijker, tot ze tenslotte
in de rolstoel kwam. Gelukkig kon ze met behulp
van de Buurtzorg, in het Zwanenbroek blijven
wonen. Ze kreeg veel aanloop en was blij met elk
bezoekje (behalve als ze keek naar haar favoriete
serie Goede Tijden Slechte Tijden). Zondagsmorgens luisterde ze naar de kerkradio en zong ze
mee met de liedjes. In die tijd begon ze verstelwerk voor familie en vrienden te doen, want haar
handen kon ze nog goed gebruiken.
Mama hield van gezelligheid en ging veel op pad
met de elektrische rolstoel. In volle vaart kon je
haar tegenkomen in Aalten en omstreken. Omdat
ze steeds meer hulp nodig had, is ze in mei dit
jaar gaan wonen in een woon-zorgcentrum in
Eibergen. Hoewel ze veel hulp nodig had was het
accepteren daarvan lastig. Daarbij had ze ook een
heel sterke eigen mening. Ondanks alle ongemak
bleef ze opgeruimd en genoot zoveel mogelijk
van de leuke dingen. Op zondag 6 september is
ze plotseling overleden. De avond ervoor genoot
ze volop van een feestje op de Pietepol met de
familie en haar oude buurt. We zijn dankbaar
voor de ‘Goede Tijden’.
de kinderen

Richard groeide op in oorlogstijd, samen met
zijn geliefde zusje Annie. Na de mulo kreeg hij
een oproep voor militaire dienst. Hij zei toen:
‘Nu komt de mooiste tijd van mijn leven’. Maar
dat viel behoorlijk tegen, want de winters op de
Luneburger Heide waren knap koud. Bovendien
had hij kennis gekregen aan Leis Lensink, die hij
wekenlang niet kon zien.
Op 30 maart 1958 legden Richard en Leis beiden
belijdenis van hun geloof af. Richard in Aalten,
Leis in Lichtenvoorde. Maar op 9 mei 1961 klonk
hun beider ‘ja’ in dezelfde kerk, de Oude Helena,
toen zij elkaar trouw beloofden. In 1964 en 1971
werden Bianca en Chantal geboren die hun vader
ervoeren als bijzonder zorgzaam.
Na een kantoorbaan bij Groothandel Lammers
werd Richard aangenomen bij de belastingdienst
in Winterswijk, waar hij opklom tot buitendienstmedewerker. Na veertig jaar trouwe dienst kon
hij zich volledig wijden aan zijn vrijwilligerswerk.
Hij was onder meer bestuurlijk actief in het uitvaartcentrum, binnen de kerk als hulpkoster, kerkvoogd, scriba en diaken, bij de Vrienden van het
Hoge Veld en in de cliëntenraad van de Stege
manhof, waar hij het project Electrocar heeft
helpen opzetten.
Hij zei eens: ‘Ik loop niet met mien geleuf te koop,
maor ’t is wel belangriek veur mi’j.’ Ik vroeg hem
een keer of hij tijdens zijn ziekte wel eens iets van
God heeft mogen ervaren, waarop hij vertelde
dat er soms zo’n rust over hem kwam. Dat beeld
sluit aan bij de Psalm die Leis voor hem uitkoos:
psalm 23. In de vertaling van Huub Oosterhuis
lazen we bovendien deze woorden van dankbaarheid: Overal komen geluk en genade mij tegemoet, mijn leven lang.
Ondanks zijn ziekte, was Richard dankbaar dat hij
er nog was, terwijl de huisarts tien jaar geleden
dacht dat hij er niet doorheen zou komen. Hij
was dankbaar dat Leis en hij nog samen waren.
Hij was dankbaar voor kinderen, schoonkinderen
en kleinkinderen, voor het fijne huis, de tuin en de
fijne buurt. En al kwam de dood steeds dichterbij,
toch was er ook hoop. Zo schetste hij het beeld
van een kale boom die in het voorjaar weer uitloopt: ‘Misschien,’ zei hij ‘is ’t met een mense ok
wel zo’.
We wensen Leis, de (schoon)kinderen en kleinkinderen en de familie de hoop en de troost van de
Eeuwige toe.
Netty Hengeveld

Gebed: Uw stad
Barmhartige, eeuwige God,
bij U ben ik veilig,
U bent mijn helper.

Wees bij mij
als de aarde beeft
en mijn leven schudt op zijn grondvesten.

Ik zoek U
dag en nacht;
ik wil wonen
in Uw stad.

Op Uw woord
worden oorlogen beëindigd,
ruzies beslecht.

Ik droom van Uw stad van vrede en recht.
Breng mij thuis,
laat mij wonen bij U
door Jezus Christus, onze Heer.

ds. Trinette Verhoeven
https://petrus.protestantsekerk.nl
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Fratelli tutti
In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus
zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus
van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders
en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’.
Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die
de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In
eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van
een open broederschap, die het mogelijk maakt
om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief
te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of
woont.
Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die
mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de
encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw
om deze nieuwe encycliek te wijden aan de
broederschap en de sociale vriendschap.’

Graag nodig ik u uit om samen deze e
 ncycliek
te lezen en te bespreken. U kunt zich daarvoor
bij mij uiterlijk 15 oktober a
anmelden, bij
voorkeur via mail: pjamueller@gmail.com,
eventueel via tel. 0544 463045. Tijdstip
en plaats van de bijeenkomsten worden in
onderling overleg nader bepaald. We starten
in november. De kosten van de aanschaf van
de encycliek bedragen € 15,00. Deze zal door
mij centraal aangeschaft worden.
Pauselijke encyclieken verdienen het om goed
gelezen te worden. Niet alleen door katholieken,
maar ook door protestanten. Sterker nog, paus
Franciscus richt zich in zijn encyclieken graag

tot de hele mensheid. Het zijn brieven die diep
geworteld zijn in het christelijk geloof, maar die
zich richten op het goede leven voor alle mensen.
De paus betoogt dat wij mensen allen elkaars
broeders en zusters zijn. Dat maakt het niet tot
een naïeve flower-power-tekst: de rook van een
stevige cultuurkritiek stijgt eruit op.
Internet heeft ons meer dan ooit in vijandige,
angstige bubbels opgesloten, om maar iets te
noemen. Meer dan ooit lijkt de ander, de onbekende, veroordeeld ‘de barbaar’ voor ons te
zijn.
In hoofdstuk 2 dient Franciscus het tegengif toe,
met een aandachtige lezing van de gelijkenis van
de barmhartige Samaritaan. Vandaaruit ontrolt
zich een perspectief van zelfgevende liefde die
niet stil blijft staan bij eigen familie, vrienden
groep, volk of landsgrens. Je hoeft je eigen
‘lokale kleur’ en verworteling niet te verliezen
om je toch steeds weer te openen naar de ander
en te bedenken dat we elkaar nodig hebben en
domweg geroepen zijn elkaar te helpen.
Uiteraard resulteert dit in een boodschap die
samenlevingen oproept zich niet af te sluiten
voor immigranten. En de paus wordt bijna schrikbarend concreet en actueel als hij spreekt over
de taak en roeping van politici (en hoe ze die
eigenlijk nooit gestalte geven). Maar de encycliek
houdt niet steeds het morele vingertje geheven
om ons en onze samenlevingen te veroordelen.
De tekst komt steeds net op tijd weer uit op een
toon die uitnodigt tot mildheid, vriendelijkheid en
vrede.
Peter Müller

De V-LAB Express komt naar Aalten en Dinxperlo
Vrede en vrijheid onderzoeken in een mobiel laboratorium
Voor de meeste mensen is vrede of vrijheid vanzelfsprekend. Als je even verder kijkt, zie je dat dat
niet zo is, maar dat het uit de handen van mensen
komt. Door voor anderen en de aarde te zorgen.
Door in verzet te komen tegen onrecht en pesten.
Door te oefenen in respect en samenleven.
Vrede kunnen maken zit in het DNA van mensen,
maar we hebben wel een veilige omgeving nodig
om het te oefenen. Dat kan in de V-LAB Express,
een interactieve tentoonstelling over actief burgerschap. Kinderen en jongeren onderzoeken zelf
hoe zij zich kunnen inzetten voor een vreedzame
wereld.
Bezoekers werken in tweetallen met een routekaart waarop opdrachten staan vermeld en
aantekeningen kunnen worden gemaakt. De
Express is gericht op scholieren vanaf 10 jaar,
maar interessant en leerzaam voor alle leeftijden.
Docenten/begeleiders krijgen het inspiratieboek
‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld
mooier te maken’.

Laboratorium voor vrede en vrijheid

De V-LAB Express komt naar je toe!

24 t/m 30 september
Markt Dinxperlo,
V-LAB
EXPRESS
Prins Clausplein.

INTERACTIEVE TENTOONSTELLING OVER VREDE, VRIJHEID,
VEILIGHEID EN BURGERSCHAP

De tentoonstelling
is ontwikkeld
doorvrede,
de Stichting
Zoals
een vis in het water, zo beleven
de meeste mensen
vrijheid en
democratie: vanzelfsprekend. Als je even verder kijkt, zie je dat dat niet zo is.

Vredeseducatie en reist door Nederland en Duits-

land.vrijheid
Dezeentournee
wordtdoor
mogelijk
gemaakt
door
Vrede,
democratie worden
mensen gemaakt
en
onderhouden. Door voor anderen en de aarde te zorgen. Door in verzet te
het Nationaal Onderduikmuseum als onderdeel
komen tegen onrecht en pesten.

Verhef je hart,
niet je telefoon
Op dinsdag 26 oktober a.s. organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie een bezinningsavond over de eucharistie.
Spreker is Samuel Goyvaerts (1986, Genk, België),
docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg
School of Catholic Theology. Het is een inter
actieve avond.
U bent vanaf 19.15 uur welkom voor een kop
koffie/thee. De avond begint om 19.30 uur in
de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te
Beltrum. Wij verzoeken u om u uiterlijk zondag 24
oktober aan te melden bij Marjo Stapelbroek (061513 1412 - marjostapelbroek@hotmail.com).

‘Verhef je hart, niet je telefoon!’
Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op
het Sint-Pietersplein tijdens één van zijn toespraken over de mis. Deze toespraken werden
vertaald naar het Nederlands, bestudeerd en
van commentaar voorzien door Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt van deze
bezinningsavond.
De eucharistie behoort tot de kern van het
katholieke geloofsleven, maar toch ervaren vele
mensen van zowel binnen als buiten de kerk, deze
als onbegrijpelijk, voorbijgestreefd of zelfs irrelevant. Tijdens deze bezinningsavond gaan we
vanuit het denken van paus Franciscus op zoek
naar de betekenis en het belang van het samenkomen rond het Woord en de Tafel.
DOELGROEPEN
Dit kanvaneen
(her)ontdekking
zijn voor allen die
scholieren
10-14 jr.
(po en vo)
Vanaf
15 jr. (o.a. ROC niv.
1 enin
2) dit eeuwenoude ritueel. Van
geïnteresseerd
zijn
harte
welkom!
Maar speciaal ook diegenen die
MANIER
VAN WERKEN
- interactiefvoorbereiden
‘hands on’
anderen
op hun eerste communie
- zelfsturend leren
– ouders
en andere opvoeders – of mee helpen
- onderzoekend
- variatie in leerstijlen
aan
de vorming van misdienaars of volwassenen
- waarden verhelderen
- discussie en dialoog
begeleiden
om katholiek te worden.
Samuel
Goyvaerts doet ook onderzoek naar de
ROUTEKAART
Bezoekers
werken inBeweging
tweetallen
Liturgische
en de liturgiehervorming
met een routekaart met
in de opdrachten.
20ste eeuw. Hij probeert daarbij een evenwicht te zoeken tussen theologie, liturgie en de
Certificaat
hedendaagse
praktijk.
Scholieren ontvangenkerkelijke
na het

bezoek een certificaat met
feedback op keuzen die ze in de
Het boekhebben
‘Verhef
je
tentoonstelling
gemaakt.

hart’ van Samuel Goyvaerts
is te koop in de boekhandel, maar zal ook voor
€ 10,00 verkrijgbaar zijn op deze avond.

van het grensoverschrijdende regioprogramma

In de V-LAB Express onderzoeken scholieren deze thema’s en hun inzet voor
Gelderland
Herdenktwereld.
en isDeonderdeel
vanFriendenslabor
het opeeen
vreedzame, democratische
V-LAB Express/Das
reist
door Nederland en Duitsland
wordt
verhuurd aan gemeenten,
ningsprogramma
vanende
bibliotheek
in Aalten.
scholen en instellingen.

Groepsbezoeken
van scholen en instellingen
V – LAB EXPRESS HUREN?
Een transportbedrijf
moeten
voorafplaatst
worden gereserveerd bij de Stichde Express voor de school,
ting
Vredeseducatie.
sporthal, gemeentehuis,
museum of buurtcentrum.

Info en huurvoorwaarden:

Er is een compleet draaiboek
https://www.vredeseducatie.nl/v-lab-express/
voor de organisatie gemaakt
en op aanvraag
organiseren Jan Durk Tuinier:
Info
en reserveringen:
we een instructiebijeenkomst
info@vredeseducatie.nl
of 06 – 83 83 33 58
voor begeleiders.
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.
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.

Hallo allemaal,
De scholen zijn we
er begonnen, en de
meeste sportclub
ook weer begonnen
s zijn
. Misschien zit je
nu in een andere gr
of klas. Het kan oo
oep
k zijn dat je op ee
n andere school zit
het vervolgonderw
of
ijs. Andere jongere
n zijn gaan werken
stage lopen.
of
Wat je ook doet
het maakt niet uit
wat je doet. Je be
goed zoals je bent
nt
en daar mag je blij
en dankbaar voor zij
God is er altijd bij
n.
! Wat je ook gaat
doen Hij laat je nie
alleen! Je bent goed
t
zoals je bent!
Gods zegen
Henrike Jentink

Collage
Oosterkerkraam
Onze zoon Frank heeft n.a.v. foto’s
van de Oosterkerk uit een eerdere
editie van KerkVenster een eigen
collage gemaakt van het glas-inlood-raam in de Oosterkerk.
Mocht u meer informatie willen
ontvangen dan mag u reageren.
Dat kan via tel. 0543-477190,
mail: henjo.gea@gmail.com.
Henjo en Gea Hogenkamp

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
Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda
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Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten en
Bredevoort kunnen een post
abonnement op KerkVenster

nemen. De abonnements
kosten bedragen € 45,00
per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
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Het verzamelen van de
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is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op
vrijdag 8 oktober 2021.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties
en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aan
leveren. Uiterste inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 29 september
2021 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2021 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
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Een druppel op de
gloeiende plaat
of de druppel die de
emmer doet overlopen?

Roodborstje

Klimaatverandering,
milieuvervuiling ...
Er zijn grote problemen in de wereld waar je niet
zomaar iets aan kunt veranderen. Maar als iedereen
een beetje doet, levert dat misschien toch meer op
dan je denkt!
Op deze Andersumme staan een aantal druppels.
Kun jij acties verzinnen die net zo kunnen werken
als de druppels van Roodborstje? Schrijf ze in de
druppels. Als je nu al die druppels bekijkt, wat valt
er dan op?
Tijdens de dienst op de startzondag gaan we met
de kindernevendienst ook een actie uitvoeren. Wat
we precies gaan doen, blijft nog even een verrassing.
Maar we hopen dat er veel kinderen komen en mee
willen helpen. Want veel druppels maken een emmer
vol!

Roodborstje leefde met drie haasjes in het grote
bos. Maar er brak brand uit in het grote bos. Ze
vluchtten naar de veilige vijver aan de rand van het
bos en wachtten angstig af. Roodborstje nam drie
druppels water uit de vijver in zijn snavel en vloog
ermee naar het brandende bos. Daar liet hij zijn drie
druppels vallen en vloog terug naar de vijver.
Hij nam weer drie druppels water in zijn snaveltje en
vloog ermee naar de brand.
De drie haasjes keken hem na.
Weer keerde Roodborstje terug naar de drie
haasjes. Aan de oever van de vijver schepte hij drie
druppels water op en vloog terug naar het vuur in
het grote bos.
Daarna nog een keer, en nog een keer, en nog een
keer.
‘Roodborstje, Roodborstje,’ riepen de haasjes.
‘Waar ben je mee bezig? Wat jij doet helpt toch voor
geen millimeter? Dit slaat toch nergens op!’
‘Jawel,’ zei Roodborstje. ‘Dat zal wel, maar ik doe
tenminste wat ik kan.’
Uit: ‘Wat geloof jij eigenlijk?’, auteur Karel Eykman,
uitgever Kwintessens te Amersfoort
www.kwintessens.nl

Ploggen
Weet jij wat ‘ploggen’ is? Het is overgewaaid uit
Zweden en een samentrekking van ‘plocka’ (pakken)
en ‘joggen’. Het is afval oppakken terwijl je aan het
joggen bent. Ook in Nederland wint ploggen aan
populariteit. Het is goed voor het milieu en goed
voor jezelf.

