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Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden
met rechtvaardigheid
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Ds. René de Reuver:
Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid
De inzending van Jan Ebbers over de klimaatverandering met zijn suggestie c.q. vraag heeft geleid tot
ingezonden reacties, zowel bij de redactie als bij Jan
Ebbers. In dit KerkVenster is een ingezonden stuk van
Henk Meerdink opgenomen dat u kunt lezen onder
‘De pen opgepakt’ (pag. 3).
We vroegen ons af wat de visie van de landelijke kerk
is in de klimaatdiscussie.
In augustus verscheen daarover een column van ds.
De Reuver (scriba van de PKN), die we ter informatie
plaatsen op deze pagina.
Wat betreft de houding van de plaatselijke PKNkerken van Aalten en Bredevoort: Aalten draagt het
logo van Groene Kerk. Op de website van Aalten
lezen we: ‘De groene kerkenactie wil de geloofs
gemeenschappen stimuleren tot actief handelen als
het gaat om bewerken en bewaren van de leefomgeving, dichtbij en veraf, daar ligt immers onze opdracht
uit Genesis 2’.
Voor verdere informatie daarover
verwijzen we u naar de website:
kerkvenster.nl/groene-kerk/.
redactie KerkVenster

Onlangs verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot nog grotere veranderingen in het
klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig om de
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken.
Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede
schepping aan het vernietigen is. Al in het eerste Bijbelboek lezen
we dat God de aarde, en alles wat daarop leeft, schiep en zag dat
het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping.
De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te
bewerken en te bewaren. Dat is wat anders dan erover heersen en
haar uitbuiten. Anders gezegd, zoals te lezen in Psalm 104: zouden
wij niet zo met de aarde om moeten gaan zodat de Schepper blij en
trots kan blijven op zijn kunstwerk?
Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid.
Het zijn vooral de armsten van de wereld die lijden onder deze veranderingen. Kwetsbaarder als ze zijn voor de negatieve gevolgen van
de klimaatverandering, terwijl zij over minder middelen beschikken
om de geleden schade op te vangen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld
Zuid-Soedan geteisterd door overstromingen, de oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke bron van inkomsten, is verdronken.
Op dit moment dreigt daar, mede door deze overstromingen, een
enorme hongersnood.
Ondanks de media-aandacht voor klimaatverandering in de afgelopen jaren is er te weinig veranderd in de levensstijl van mensen.
Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom
geleefd. Het IPCC-rapport laat zien dat het tijd is dat we die droom
laten varen. Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van
de kerk en haar leden moet bestendig en toekomstgericht ofwel
duurzaam zijn. We worden - nog sterker dan voorheen - geroepen de
trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen. In ons omgaan
met elkaar en met de aarde.
Deze reactie verscheen op vrijdag 13 augustus ook in het Friesch
Dagblad.

ds. René de Reuver
scriba generale synode

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
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De pen opgepakt

Overdenking

Reactie op het artikel ‘Kerk en natuur’
in KerkVenster van 30 juli
De auteur van dit artikel vraagt om en is benieuwd naar reacties van lezers. Het
eerste deel van het artikel is een opsomming van een thema dat wij dagelijks in
kranten en vakbladen lezen. Zoals vaker: het venijn zit in de staart van het artikel,
een oproep om van landbouwgrond natuurgrond te maken. De auteur daagt ons
uit tot woord en wederwoord. En wat heeft dit met de kerk te maken? Graag wil ik
reageren op dit artikel. De actualiteit van alledag op radio, tv en kranten. Er is een
gezegde dat luidt: Als je maar vaak genoeg zegt: Jantje of Truusje, wat zie je er
slecht uit, dan ga je na tien keer graag naar de dokter, al voel je je kiplekker.
Zo ook al die organisaties, in dit artikel genoemd,
ze roepen om het hardst: het einde van de leefbare wereld is aanstaande. Wetenschappers zijn
het erover eens dat de mens hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor alle ellende die ons bedreigt.
Radio- en tv-programma’s versterken het onheilspellende gevoel dat o.a. oliemaatschappijen
en niet te vergeten boeren en tuinders de grote
veroorzakers zijn van al het gevaar dat genoemd
wordt voor natuur en milieu.
Wat doen deze ‘producenten’: de olie zorgt ervoor
dat u tot nu toe dagelijks in uw heilige huisje en
de auto kan, of dat men tweemaal per jaar in
het vliegtuig kan naar verre oorden om te recreëren, uitrusten of werken. De tweede groep: de
boeren en tuinders overal ter wereld dragen met
hun gezinnen bij aan de voedselproductie en niet
te vergeten de productie van zuurstof. 20% van
onze lucht bestaat uit dit gas, naast 80% stikstof!
Zuurstof ontstaat door de groei van planten en in
geringe mate door verschraalde gronden.
De stelling dat alle wetenschappers het erover
eens zijn dat alle onheil veroorzaakt wordt door
de mens is een gedrocht.
Afgelopen winter heeft ondergetekende een college c.q. cursus gevolgd in de Koppelkerk over
het ontstaan en de ontwikkeling van de aarde.
Spreker was prof. dr. Jan Wijbrans, geologie, verbonden aan de VU in Amsterdam en de Universiteit Leiden. Voor velen onder u geen onbekende.
Zeer leerzaam en soms moeilijk te bevatten. Het
heelal bestaat 13,8 miljard jaar en de aarde 4,5
miljard jaar. De christelijke jaartelling is 2021 jaar
en de stijging van de zeespiegel en de opwarming
van de aarde dateert van enkele decennia.
En interessant is dan dat volgens wetenschappers in de geologie de kustlijnen van Afrika en
Noord-Europa en Noord- en Zuid-Amerika in deze
periode aan elkaar verbonden waren. Met dit
zichtbaar op de wereldbol kun je ook begrijpen
dat alle stenen hier in de omgeving (o.a. Schaarsheide) in de ijstijd naar hier zijn gekomen. Zo relatief zijn de voorspellingen.
Dat de mens een rentmeester mag zijn over
deze aarde is terecht. Dat betekent o.a. dat wij,
de mensheid, de aarde mogen gebruiken voor
onze levensbehoeften: voedsel, water en mineralen. Rentmeester zijn betekent ook dat we ons
inzetten voor onze naasten, om delen van de
wereld te voorzien van voedsel, maar zeker ook
van kennis en technologie om voedsel te verbouwen. De mensonterende omstandigheden
die we op tv-beelden zien over de honger van kin-

deren en gezinnen in o.a. Afrika, leren ons dat de
kerk niet alleen zending of missie moet brengen,
maar eerst voedsel en vervolgens kennis en
technologie.
En wat gebeurt hier in het rijke westen met de
producenten van voedsel? Die worden veelal
weggezet als vervuilers. Nee, deze hardwerkende
gezinnen zijn producenten van goedkoop voedsel
en zoals gezegd zuurstof.
Deze reactie is niet bedoeld om negatief te zijn,
maar wel om realistisch en positief over de toekomst te zijn en de realiteit onder ogen te zien.
En die is nu dat de supermarkten de marges
incasseren en niet de producenten van voedsel,
de boeren en tuinders. Deze week: € 1,30 per kg
vlees, € 0,35 per liter melk en gemiddeld € 5,00
per 100 eieren. Wat betaalt u in de winkel?
In deze wurgpolitiek van overheid en handel
is het niet vreemd dat veel boeren en tuinders
bewust of gedwongen stoppen, of in optocht
naar Den Haag gaan. Als voorbeeld: in onze
mooie buurtschap Klooster stoppen in 2021 twee
collega’s. Mooie, door kavelruil zeer levensvatbare
bedrijven. Het argument: veelal geen opvolger.
Mijn vraag: waarom? Of is het antwoord ook de
lage opbrengstprijzen, de wurgpolitiek van Den
Haag, de milieu- en natuurorganisaties, of zijn het
de banken?
We leven in een welvarend land - nu Hoe anders was het in mijn geboortejaar,
1944 - toen -.
De wetenschappers die roepen dat er dubbel
zoveel natuur moet komen ten koste van landbouwgrond moeten, net als ik, weer naar de collegebanken, dan zien we wat de evolutie van
de wereld in 13,8 miljard jaar inhield en hoe de
stenen in de Schaarsheide kwamen.
Het idee dat de kerken grootgrondbezitters zijn
is onjuist. De kerken mogen rentmeester zijn van
gronden die geschonken zijn door kerklievende
mensen.
De vruchten, evenals die van boeren en tuinders,
mogen de kerken oogsten en uitdelen aan bijv. de
arme kinderen in Afrika. Evenals kennis van techniek, bijv. zonnepanelen, niet om te verwarmen,
maar om kassen en stallen te koelen voor de teelt
van voedsel.
Beste auteur, dat zou een prachtig gebaar zijn, en
een aanzet kunnen zijn voor een andere richting
in denken over kerkelijke bezittingen.
Henk Meerdink
henkmeerdink@zonnet.nl

Telt alleen goud?
door ds. H.J. Zeldenrijk
‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop
volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij
de krans van de gerechtigheid die de Heer, de
rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op
de grote dag en niet alleen aan mij, maar aan
allen die naar zijn komst hebben uitgezien.’
Bij deze woorden van Paulus uit 2 Timoteüs 4
moest ik denken aan onze landgenoot Nageeye
die op de Olympische marathon in Tokio afgelopen maand zilver haalde. Bij wedloop denk
ik aan een marathon. Dit was een ongekende
prestatie om onder heel zware omstandigheden na 42 kilometer en 195 meter als tweede
binnen te komen. Bovendien loodste hij ook
nog zijn vriend de laatste kilometers naar een
bronzen medaille. Op een ontroerende manier.
Na deze zo heel bijzondere prestatie gunde ik
Nageeye van harte de bekroning als hij terug
zou komen in Nederland. Helaas zat dat er niet
in. Toen hij terug was in Nederland ontving hij
geen koninklijke onderscheiding, geen lintje,
want het was zilver en geen goud! Je krijgt een
lintje als het goud is. Zo hebben we dat afgesproken in dit land.
Gelukkig gaat het er bij de Heer anders aan toe.
Daar mogen we op vertrouwen als we Paulus
met zoveel zekerheid horen spreken over de
krans van de gerechtigheid die de Heer, de
rechtvaardige rechter, aan hem zal geven als hij
de wedloop, de marathon van het leven, heeft
volbracht.
En niet alleen aan mij, zegt Paulus, maar aan
allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Paulus zou de laatste zijn die van zichzelf
zou zeggen dat hij goud gewonnen heeft en
daarom die krans van de gerechtigheid wel
heeft verdiend. Dat zegt hij ook niet. Hij zegt
dat hij bij al zijn vallen en opstaan in zijn leven
naar Jezus heeft uitgezien. Dat geeft hem
de rust en de zekerheid dat zijn dood niet het
einde zal zijn, maar een begin van een geluk
groter dan hij kan bevatten. Wat een vreugde
en innerlijke rust mag dat besef ook ons geven,
dat ook wij tijdens onze marathon van het leven
geen goud hoeven te halen.
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06-23533499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. ’t Koppelhuis: 0543 45 15 03 en 06-2750 4112
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Samen eten
We kunnen weer samen eten! U bent
welkom op woensdag 15 september
vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om
18.00 uur. Vanwege de regels mogen
we twintig gasten ontvangen, dus
geef u snel op! Degenen voor wie nu
geen plaats is komen de volgende keer
bovenaan de lijst. Het menu is nog niet
bekend maar u weet: het is altijd lekker!

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

Collectes en giften
Giften en collectes mei/juni
Via wijkmedewerkers/predikant:
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 40,00
Diaconie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 170,44

Collectes in de dienst
Diaconie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Startzondag Bredevoort
12 september 2021
Na een onderbreking van een jaar is

€ 277,45

Collectes online-diensten
Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 75,00
Diaconie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 90,00
Via Diny Luimes is een gift van € 10,00
voor de kerk ontvangen.

er weer een startzondag voor en door
katholieken en protestanten om 10.00

Zieken

uur in de St. Joriskerk op de Markt. Het

Hennie van den Berg heeft een zware operatie
ondergaan. Ze is aan het herstellen. We wensen
haar veel kracht toe bij het opknappen.
Mevr. Te Bokkel-Caspers is na een eerdere operatie en een verblijf in Pronsweide aan haar
andere been geopereerd. De operatie is geslaagd
en ze gaat verder revalideren in Pronsweide. We
wensen haar beterschap toe.
Wij wensen allen die ziek zijn, een operatie, therapieën of medische behandelingen ondergaan,
veel sterkte. We denken ook aan de mantelzorgers
die familie of vrienden bijstaan. Dat ze kracht ontvangen om het vol te houden. Verder denken we
aan hen die familie, naasten of vrienden hebben
verloren en wensen hen veel troost toe.

thema is: ‘Wonen overal even thuis’.
Dat bleken we direct in de praktijk te moeten
brengen. Oorspronkelijk wilden we de viering
houden in de tuin van Bernardus onder de overkapping (toestemming was al aangevraagd). De
opbouw daarvan was echter te veel in een van de
drukke weekenden van Bredevoort Schittert. We
zijn dus uitgeweken naar de St. Joriskerk op de
Markt, in de hoop dat we ons daar samen even
thuis voelen.
Het katholieke koor zingt in de dienst en de muzikale begeleiding is door Alex Brusse. Irma Verwaaijen en Ada Endeveld leiden de dienst. Ook
willen we aandacht schenken aan en collecteren
voor kinderen onder de vluchtelingen in Griekenland, opdat zij een plek vinden waar ze zich thuis
voelen. Voor het komende jaar en daarna hopen
we dat de rooms-katholieke Bredevoorders zich
ook thuis zullen gaan voelen in de St. Joriskerk.
We zijn hard bezig met overleg met de kerkleden
en eventuele aanpassingen aan het kerkgebouw.
Zie het stukje Samenwerking op pag. 5.

ds. Ada Endeveld

Roulerende voorzitter en scriba
Sinds een jaar heeft de kerkenraad in Bredevoort
geen vaste voorzitter en scriba meer. Daarom
hebben we ervoor gekozen het voorzitterschap
te laten rouleren. In september 2020 zijn we
begonnen met dit systeem. De eerste maanden
zat een diaken voor en werd er door een diaken
genotuleerd. Na een stop door corona namen de
kerkrentmeesters het stokje over en verzorgden
zij ook de notulen. Dat doen ze tot en met september. Van oktober tot en met december dit jaar
worden beide functies vervuld door de Pastorale
Raad. Daarna is de diaconie weer aan de beurt.
Voor officiële ondertekeningen hebben we wel
een formele voorzitter en scriba nodig. Formele
voorzitter is Arjan Twigt uit de diaconie en formele scriba is Rita Feenstra uit het midden van de
kerkrentmeesters.
moderamen PG Bredevoort

5

Samenwerking protestant en katholiek
in de St. Joriskerk, hoe verder?
In een eerdere uitgave van KerkVenster berichtten wij over de voorgenomen
samenwerking in Bredevoort tussen de PKN-gemeente en de katholieke inwoners.
Wij hebben gevraagd om hierover uw mening, ideeën en suggesties
kenbaar te maken.

Reacties
Schriftelijke reacties hebben ons
niet bereikt, maar veel mensen
hebben wel mondeling gereageerd bij de dominee of iemand
van de kerkenraad. Dit kon tot
1 september jl.
Er zijn over het algemeen positieve
reacties ontvangen, zoals: mooi dat
dit kan in Bredevoort, dit past bij de
Bredevoortse manier van omgaan
met elkaar, we moeten elkaar
helpen.
Een uitgestoken hand dus.

Toch viel er ook bij enkelen nog wel
wat twijfel te bespeuren, bijv. over
het plaatsen van beelden in de kerk.
Hoe moet je daar nou tegenaan
kijken?
Best begrijpelijk, gezien de vaak
sobere en strakke tradities qua
inrichting tot nog toe in onze kerk.

Voornemen inrichting
Omdat veel mensen de samenwerking over het algemeen positief
waardeerden, vindt de kerkenraad
dat wij verder moeten gaan op de

weg van deze samenwerking en dat
wij ook moeten nadenken over een
aangepaste inrichting van de kerk,
waarbij zowel katholieke als protestantse mensen zich thuis voelen.
Het gaat immers om de toekomst
van beider geloofsbeleving in Brede
voort. Het zal voor beide kanten
best even wennen zijn, dat is ook
wel duidelijk.
Bij het sluiten van de R.K. kerk te
Bredevoort zijn een aantal gebruiksvoorwerpen en religieuze kunst
(voorwerpen) vrijgekomen die zeer
sterk verbonden zijn met de geschiedenis van de geloofsgemeenschap
St. Georgius en het H. Hart, en van
Bredevoort.
Omdat er de intentie is tot samenwerking tussen de R.K. geloofs
gemeenschap en de Protestantse
Gemeente Bredevoort zou het
mooi zijn om een aantal (kunst-)
voorwerpen een plek te geven in de
St. Joriskerk en ’t Koppelhuis.
Een katholieke werkgroep heeft
een inventarisatie gemaakt van de
voorwerpen die voor hen het meest
belangrijk zijn. En aan de hand
van deze lijst heeft de inrichtings
commissie van de PKN-kerk gekeken
hoe onze tradities qua inrichting
het best samengevoegd kunnen
worden. Daartoe is een voorlopig
plan opgesteld.

Kennismaking met het voorstel
Graag willen wij u deelgenoot
maken van dit voorlopige plan. Een
aantal (kunst)voorwerpen van de

inventarisatielijst, die een sterke
binding met de katholieke kerk en
de historie van Bredevoort hebben,
zijn in het voorstel opgenomen.
Deze voorwerpen ziet u op foto’s
afgebeeld op een mogelijke nieuwe
plek.

Bekijken van de plannen en de
betreffende (kunst)voorwerpen
Wij kunnen ons voorstellen dat de
afbeeldingen niet voor iedereen
even duidelijk zijn en herplaatsing in
de St. Joriskerk ook vragen oproept.
Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen om een proefopstelling
van de betreffende voorwerpen
te komen bekijken in de St. Joriskerk, en hierover van gedachten te
wisselen.

Dat kan op zaterdagmiddag
18 september van 14.00
tot 17.00 uur. Leden van de
kerkenraad en de dominee
zijn dan aanwezig om vragen
te beantwoorden.
Wij benadrukken dat alles nog
openligt en dat het erom gaat, hoe
het er mogelijk uit zou kunnen zien.
Wij hopen dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken en heten u
hierbij alvast hartelijk welkom.
Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid weer om schriftelijk te reageren
of gewoon iemand van de kerkenraad of de dominee aan de jas te
trekken, bijvoorbeeld na een kerkdienst.
moderamen PG Bredevoort
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50
Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl
Protestantse
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72
Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang).
Of via bestelformulier
via het kerkelijk bureau

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

Startzondag 26 september 2021
Tekst en foto: Wiljo Brusse
De liederen zullen muzikaal begeleid worden door
het orgel en een ensemble van A-company. We
mogen met elkaar weer voluit zingen!
Na de dienst is er een kopje koffie met krentenwegge, een symbool bij nieuw leven.
Daarna gaan we naar de Zuiderkerk, waar we om
uiterlijk 11.30 uur aanwezig zijn om de groentetuin te bekijken en wat van de producten te
proeven. Er kan ook nog wat lekkers gebakken
worden.
Op Ludgerstraat 66 zal ook nadere informatie
gegeven worden over #durfte en andere activiteiten voor de jeugd.
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Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

We hopen op een fijne startzondag, waar we
elkaar weer mogen ontmoeten na een lange tijd
van beperkingen en in stilte maar ook zingend
dankbaar zijn voor de goede dingen om ons
heen.

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

Voor de startzondag hebben we een
programma uitgewerkt waaraan iedereen
mag deelnemen, hierbij is het mogelijk
om in te stappen wanneer het past.
Om 06.45 uur verzamelen we bij de Oude Helena
kerk op de Markt, om vervolgens een ochtendwandeling te maken en zo in alle rust de opkomst
van de zon te ervaren; het kan nog zo donker zijn,
maar het wordt weer licht.
Vanaf 08.30 uur zijn we weer bij de Oude Helena
kerk. Dan is er gelegenheid voor ontbijt voor de
vroege starters (graag zelf voor een broodje
zorgen). We kunnen ondertussen bijgepraat
worden over wat de diaconie betekent voor het
leven en de toekomst van veel mensen, want: wat
doet de diaconie eigenlijk allemaal?
Van 09.30 tot 10.30 uur vieren wij de dienst
rondom de start van het kerkelijk jaar met als
thema ‘Van U is de toekomst’, en als deelthema
‘Uw Koninkrijk kome’. Dit thema is uitgewerkt
door de predikanten en kerkelijk werkers. Voorganger is ds. Elizabeth van Deventer.
Tijdens de dienst zal er een actieve kindernevendienst zijn.

Collectes en giften
Op het kerkelijk bureau of in de brievenbus
ontvangen:

Voor de Protestantse Bezoekdienst
in collectemunten  .   .   .   .   .   .   .   .  € 32,50

Via de webshop ontvangen voor KerkBeeld:
Collecte 22-08
18-08 t/m 24-08   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 10,00
25-08 t/m 31-08   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 3,00

Givt:
20-06 N
 oodhulp (KiA)  .  .  .  .  .  .  . € 96,00
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 7,00
27-06 W
 erelddiaconaat (KiA)  .   .   .   .  € 62,00
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 12,00
04-07 B
 innenlands diaconaat (A-KiA)  .  € 80,00
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 5,00
11-07 Restauratiefonds  .   .   .   .   .   .  € 55,00
18-07 W
 erelddiaconaat (KiA)  .   .   .   .   . € 8,00
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 3,00
25-07 Orgelfonds  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 35,50
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 7,00
01-08 P
 rotestantse Bezoekdienst  .  .  . € 27,50
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 12,50
08-08 Restauratiefonds  .   .   .   .   .   .  € 52,00
Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 4,50

Via de bankrekening van
de diaconie ontvangen:
Donatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
Collectes augustus en september   .   .   . € 25,00
Gift collecte  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 40,00
In het volgende KerkVenster komen weer
de collectes in de kerkdiensten te staan.

groenekerk@
kerkvenster.nl

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Bestuursverslag 2020
diaconie PGA
Op 13 juli 2021 heeft de grote
kerkenraad het jaarwerk 2020 van
de diaconie goedgekeurd. Hierbij een
toelichting op ons werk en de cijfers.
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) gebruikt
sinds enkele jaren een softwarepakket dat ook
wij verplicht zijn te gebruiken voor de jaarcijfers.
Dit pakket is in ontwikkeling en ook de regels veranderen telkens een beetje. Dit heeft als gevolg
dat het soms moeilijk is om begroting en jaar
rekening op elkaar aan te laten sluiten. U zult daar
een beetje doorheen moeten lezen. Begroten voor
2020 was sowieso lastig omdat we toen nog niet
van of COVID-19 gehoord hadden.
Het college van diakenen heeft in 2020 zeven maal
vergaderd, met name digitaal via zoom of teams.
Diverse geplande activiteiten gingen in 2020 niet
door: de IKA vakantieweken, de zomerkampen voor
kinderen en ook de diverse geplande middagen
voor ouderen vanuit de Protestantse Bezoekdienst.
De werkgroep Kerkradio kon wel doorgaan, maar
de collectebusjes zijn alleen opgehaald in perioden
dat dit was toegestaan.
De werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij steunt
(wereldwijd) diverse specifieke doelen jaarlijks,
zodat daar ter plekke continuïteit kan zijn. Daarnaast blijft men speuren naar nieuwe contacten
met mensen die zich focussen op bepaalde
plaatsen of groepen van mensen waar hulp nodig
is. Belangrijk zijn: zoveel mogelijk rechtsreeks
contact met de hulpverlener, een duidelijk plan en
terugkoppeling van de resultaten.
HVWD was weer erg succesvol in 2020, u heeft
er alles over kunnen lezen in de vele bijdragen in
KerkVenster.
Al met al heeft dit een behoorlijke impact gehad op
de bestedingen van de verschillende werkgroepen.
Het college heeft besloten om niet de begrote
bedragen over te maken naar de werkgroepen,
maar deze af te stemmen op de werkelijke bestedingen. Vanuit de burgergemeente ontvingen
we berichten dat er wellicht een grote behoefte
zou komen aan coronasteun in Aalten. Besloten
werd daarom (in 2020) om het resultaat boekjaar
2019 (€ 48.269) te reserveren voor toekomstige
coronahulpverlening.
De werkgroep Sociaal Diaconaat heeft nauw
samengewerkt met de Diaconale Hulpverlening
Aalten, maar tot grote (financiële) hulpverzoeken is
het in 2020 nog niet gekomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Doordat er bijna geen kerkdiensten zijn geweest in
2020 is het bedrag aan door te zenden collecten
veel lager dan begroot. De Diaconale Rondgang
was daarentegen een succes met een opbrengst
van € 111.847, ruim € 3.000 meer dan in 2019.
Begroot was een totaal te besteden saldo (afgezien
van doorzendgiften) van € 221.200, het resultaat
was zelfs € 226.539.
Daar staat tegenover dat de bestedingen zoals
eerder aangegeven niet gehaald zijn. Hierdoor ontstaat een resultaat boekjaar van € 52.242. Besloten
is om ook dit bedrag toe te voegen aan de reserve
coronahulpverlening, met de kanttekening dat in
2021 ook nadrukkelijk wereldwijd gekeken gaat
worden hoe dit bedrag te besteden. In onze directe
regio lijkt de behoefte niet te ontstaan. De totale

reservering voor coronahulpverlening bedraagt per
einde 2020 € 100.511, de intentie is dit bedrag
(grotendeels) te besteden in 2021.

Toelichting op de incidentele baten en lasten
Voor het opstellen van de jaarrekening 2020 is een
nieuwe verplichting erbij gekomen, namelijk het
waarderen van de gronden die in bezit zijn van de
diaconie. De belastingdienst heeft een voorschrift
opgesteld genaamd: ‘Waardering van verpachte
gronden in box 3’ voor een ieder die aangifte
inkomstenbelasting moet doen. Dat doet de diaconie natuurlijk niet, maar toch moeten ook wij
onze landbouwgronden op deze manier waarderen
en op de balans zetten. Hierdoor ontstaat een eenmalig resultaat van € 4.190.407, dat is volgens de
fiscus de waarde van de ruim 94 ha die in bezit zijn
van de diaconie. Heel veel van deze gronden zijn
al generaties in bezit van de diaconie en elk jaar
worden de pachtopbrengsten gebruikt om diaconale doelen mee te ondersteunen. De waarde van
onze gronden zit hem dan ook veel meer in de
jaarlijkse opbrengst dan in de mogelijke verkoopwaarde, waarvan de kenners weten dat die nog
ver boven de 4 miljoen zal liggen. De waardering
van de gronden is daarom als belegging opgenomen op de balans en de pachtopbrengsten als
resultaat van die beleggingen. Mocht het zo zijn
dat de teruggang in het aantal kerkleden verder

doorzet, dan zal de diaconie toch ‘tot in lengte van
dagen’ in staat zijn om vele diaconale doelen te
ondersteunen.
Daarnaast zijn nog twee legaten ontvangen van in
totaal € 47.196, waarmee het totaal aan incidentele baten op € 4.237.603 komt zoals in het overzicht is vermeld.

Scheiding bezittingen Kerk en diaconie
Het is goed om hier nogmaals te vermelden dat
gelden van de kerkrentmeesters en van de diaconie
strikt gescheiden zijn. De diaconie mag niet zomaar
geld overmaken naar de kerkrentmeesters en de
elk jaar weer bijzonder positieve resultaten van
de diaconie kunnen ook niet gebruikt worden om
tekorten daar weg te nemen. Alle diaconale giften
worden gebruikt om mensen te ondersteunen die
hulp nodig hebben, zowel lokaal, nationaal als
wereldwijd.

Tenslotte
We kunnen als college van diakenen niet anders
dan trots zijn op de giften die ook in 2020 weer zijn
ontvangen. Het blijft een grote motivatie voor ons
en voor de leden van de werkgroepen om door te
gaan met waar we ons voor inzetten te proberen
een helper te zijn waar geen helper is. Dank u voor
uw bijdragen en de vriendelijke woorden die we
mochten ontvangen.
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Een project
in Oeganda
Terwijl in Nederland het aantal positieve corona
besmettingen lijkt te stabiliseren, zien we het aantal
besmettingen in Oeganda erg toenemen. Betrouwbare cijfers
zijn er niet, omdat er in Oeganda vanwege een groot gebrek
aan tests nauwelijks getest kan worden.
Ons medisch team, de verpleeg
kundigen Kakande en Michael en
dokter Bobic, vertellen ons dat zich
momenteel in onze kliniek veel
patiënten melden met ernstige
luchtwegklachten, ademhalingspro
blemen en griepverschijnselen.
In Nederland denken we bij deze
verschijnselen direct aan een
corona
besmetting en kunnen we
bij een positieve test meteen gaan
behandelen. Maar omdat er in
Oeganda niet getest kan worden,
weten we dus niet zeker of er sprake
is van corona. Omdat ons medisch
team in Ndegeya ons om onze
hulp vroeg, hebben we een oproep
gedaan of mensen tests beschikbaar wilden stellen.
Verschillende scholen en particulieren reageerden direct en brachten
ons dozen met tests. Mede dankzij
een mooie bijdrage van de diaconie van de Protestante Gemeente
Aalten is het mogelijk geworden om

1700 coronatests naar Oeganda
te sturen. Het transport van deze
dozen had wel wat voeten in de
aarde, omdat er heel veel documenten geregeld moesten worden
voor douane, invoerrechten, belastingen enz. Na enig speurwerk
hebben we een shipping agent in
Nederland en een clearing agent in
Oeganda gevonden, waardoor het
uiteindelijk gelukt is de dozen te
versturen. Ook heel fijn dat Optiek
te Kiefte nog veel (op recept klaargemaakte) brillen kon meesturen,
evenals zonnebrillen en mondmaskers. Zelfs voor een nieuwe pasbril
was er nog een plekje in een van de
dozen.
Op het moment van schrijven zijn
de dozen echter nog onderweg …
We zijn erg blij dat we op deze
manier een bijdrage kunnen leveren
aan een betere gezondheidszorg,
omdat dankzij deze tests sneller
vastgesteld kan worden of iemand

daadwerkelijk besmet is met het
coronavirus en er sneller de juiste
behandeling gestart kan worden.
Bijna alle patiënten worden thuis
behandeld omdat er in het lokale
ziekenhuis te weinig bedden en
IC-units beschikbaar zijn voor het
aantal zieken. Onze kliniek is geen
ziekenhuis maar een soort dokterspost, en heeft maar twee bedden
voor noodgevallen. Momenteel
zijn beide bedden constant bezet.
Dokter Bobic en Michael leggen
dagelijks huisbezoeken af bij hun
patiënten. Omdat brommertaxi’s


niet toegestaan zijn i.v.m. de
strenge coronamaatregelen, leggen
zij deze bezoeken meestal te voet
af. Gelukkig heeft Michael recent
een oud fietsje op de kop weten te
tikken en kan hij wat gemakkelijker
zijn patiënten bereiken. De mensen
in Ndegeya zijn erg blij en dankbaar
dat de medewerkers van onze kliniek
zich zo inspannen om hen zo goed
mogelijk te helpen. En wij zijn dankbaar dat we mede dankzij de bijdrage van de Protestante Gemeente
Aalten veel voor de bevolking van
Ndegeya kunnen betekenen.

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 11 september

Zondag 12 september

Stegemanhof

19.00 uur:

dhr. Fles

Beth San

19.00 uur:

St. Joriskerk

10.00 uur:

ds. Knol

collecte:
uitgangscollecte:

Zaterdag 18 september

ds. A.G. Endeveld,
oecumenische startzondag
Diaconie
Kerk

dhr. Rots

19.00 uur:

nog niet bekend

Beth San

Zondag 19 september

Ambthuis Bredevoort

09.30 uur:
collecte:
uitgangscollecte:

Nog geen diensten

St. Joriskerk

ds. R. Wentink, Winterswijk
Kerk
Diaconie
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Zondag 12 september
Oude Helenakerk

09.30 uur:
collecte:

ds. R. Faber
Missionair werk en Kerk

Zuiderkerk

ds. F. de Jong, overstapdienst
Missionair werk en Kerk

10.00 uur:
collecte:

Stegemanhof

19.00 uur:

Kerkdiensten Aalten

Zondag 19 september
Oude Helenakerk

09.30 uur:
collecte:

ds. H.J. Zeldenrijk
Zending en Kerk

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
KerkBeeld - U kunt de komende zondagen

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

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

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.

Neem en lees

Doopdiensten Aalten

September 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10
11
12

Galaten 5:1-12
Galaten 5:13-26
Galaten 6:1-18

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

13
14
15
16

Psalm 92
Spreuken 11:1-16
Spreuken 11:17-31
Spreuken 12:1-12

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17
18
19

Spreuken 12:13-28
Marcus 9:14-29
Marcus 9:30-41

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20
21
22
23
24

Marcus 9:42-50
Psalm 102:1-12
Psalm 102:13-29
Spreuken 13:1-9
Spreuken 13:10-25

Huwelijksdienst

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).
Op vrijdag 17 september om 14.30 uur
trouwen in de Oude Helenakerk

Johan Meinen &
Willy Rutgers-Lensink

Bloemengroet Aalten

Voorganger in deze dienst
is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten

Giften PBD
via Annie Houwers  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
via Hans en Ina Lammers  .   .   .   .   .  € 20,00

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Van Schijndel, Kruisdijk 21c
- mevr. Prinsen-Pampiermole, Geurdenstraat 54
- fam. Van Beek, Geurdenstraat 44
- fam. Soede, Dinxperlosestraatweg 92

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

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Aalten

Elke zondagochtend. Wanneer er een kinderdienst
is, is er geen kindernevendienst in de andere kerk.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

11 sep	mevr. J.B. Klein Poelhuis-te Paske
Hondorpweg 4, 7121 KA
11 sep	mevr. J.C. Lubbers-Raab
Geurdenstraat 41, 7122 CG
12 sep	mevr. H.H. Swijtink-Stronks
Servatiusstraat 42, 7121 EN
12 sep	dhr. D. Siebelink
Klokkemakersweg 3, 7122 KB
14 sep	dhr. J.H. Obbink
Haermansweijde 13, 7121 WL
15 sep	dhr. K. Kremer
Bredevoortsestraatweg 107, 7121 BE
16 sep	dhr. F.C. Simmelink
Manschotplein 30, 7121 BM
16 sep	mevr. T.M.J. Klein Entink-van Silfhout
Ludgerstraat 19/01, 7121 EG
17 sep	dhr. G.E. Hoftiezer
Kiefteweg 9, 7121 LX
17 sep	mevr. G.W. Vervelde-Testerink
Koopmanstraat 57, 7121 VS
17 sep	mevr. J.G. de Haan-Bijl
Berkenhovestraat 44, 7122 ZZ
18 sep	mevr. H.E.W. van Eerden-Scharpert
Middelkampweg 5, 7122 JK
19 sep	mevr. D.B. ten Brinke-Beernink
Koeweide 114, 7121 EK
19 sep	dhr. A.G. Kemink
‘t Smees 1, 7121 CB
19 sep	mevr. J.W. te Brake-te Kolstee
Lievelderweg 22,
7131 MC Lichtenvoorde
20 sep	mevr. A.J. Houwer-Hoens
Pasdijk 8, 7122 NT
20 sep	mevr. E.A. Heersink-ter Maat
Grote Maote 56, 7123 CE
20 sep	mevr. A.G. Ebbers-Helmink
Tubantenstraat 92, 7122 CT
20 sep	mevr. A.B. Hofs-Klein Entink
Tuunterweg 3, 7122 MA
23 sep	mevr. B.W. Arentsen-Assink
Pasopweg 2/B, 7122 PD
23 sep	mevr. H.A. Koskamp-Stronks
Bruninkweg 3, 7122 PM
23 sep	mevr. J.A.W. van HandenhoveCarmiggelt, Zuiderkruis 2, 7122 WZ
23 sep	mevr. J.W. ter Haar-Jansen
Ludgerstraat 19/08, 7121 EG
24 sep	dhr. D.A. Graven
Ludgerstraat 35/01, 7121 EG
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

Huwelijksjubileum
Gerrit en Joke te Lindert, Hogestraat 76, hopen
10 september hun 40-jarig huwelijk te vieren.
We hopen voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen op een stralende dag met een gouden
randje! Gods zegen gewenst voor jullie!

Dank Jan Veldboom
Beste mensen,
Na de vakantie heb ik - uitgerust en wel - de
draad van het pastorale werk weer opgepakt.
Wanneer u behoefte heeft aan een (kennismakings)gesprek mag u dit ten allen tijde aan mij
of uw bezoekmedewerker kenbaar maken. Sterker
nog: dat zou ik erg waarderen.

Update zieken
Dhr. Van Eerden, Lichtenvoordsestraatweg 60, is
weer thuis. Het herstel komt op gang, maar zal
nog wel wat tijd vragen.
Dhr. Geesink, Tubantenstraat 5, verblijft nog op
revalidatie-afdeling 2, kamer 10 in verpleeghuis
Pronsweide.
Voor mijn vakantie schreef ik over dhr. en mevr.
Kremer, die beiden opgenomen waren in Winterswijk: de een in de Vredensehof en de ander in
Pronsweide. Inmiddels zijn ze beiden weer thuis
aan de Bredevoortsestraatweg 107.
In gedachten ben ik ook bij hen die hier niet
genoemd willen worden, maar die een slechtnieuwsgesprek kregen, ziek zijn of om een andere
reden lijden aan het leven. Allen sterkte gewenst
in het licht van de Ene!

Geboorte
Michiel Faber en Tetiana Faber-Galaieva,
Sassafraslaan 83, 3545 CM Utrecht, mochten
op 30 juli jl. de gelukkige ouders worden van
(naar eigen zeggen) een ‘heerlijk meisje dat veel
op Michiel lijkt’. Haar naam luidt Emma Sophie.
Van harte gefeliciteerd Michiel en Tetiana!
Ook opa en oma willen we natuurlijk van harte
feliciteren. Veel geluk gewenst samen met Emma
en Gods zegen gevraagd over haar en jullie
leven dat jullie aankondigden met het volgende
gedichtje:
	Twee werelden,
verbonden in één.
Wonderlijk nieuw leven
jij klopt van top tot teen.
Wij gaan voor jou zorgen,
jij staat voor altijd op plek één.

Bedankt Jan Veldboom (Slaadijk 3) voor de vele
bezoekjes die je hebt gebracht aan bewoners van
Beth San. Je stopt niet met al het bezoekwerk,
maar je hebt besloten om het wel wat rustiger
aan te doen. Ik kijk persoonlijk (waarschijnlijk net
als mijn collega’s) op een fijne manier terug op
de momenten waarop je als ouderling van dienst
ook tijdens uitvaartdiensten je betrokkenheid
toonde.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Huwelijk
Op vrijdag 17 september trouwen Johan Meinen
en Willy Rutgers-Lensink, Beunkdijk 15. Wat een
bijzondere dag voor jullie en voor jullie kinderen
en kleinkinderen! De huwelijksdienst zal zijn om
14.30 uur in de Oude Helenakerk. Van harte
gefeliciteerd!

Huwelijksjubileum
Op 25 augustus mochten Wim en Riek BussinkNijman, Schooldijk 27, hun 60-jarig huwelijks
jubileum vieren. Wat fijn dat jullie dit samen met
hen die jullie lief zijn mochten beleven. Van harte
gefeliciteerd!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wilma de Jong

ds. Folkert de Jong

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

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

Ziekte
Goede berichten ontving ik van de familie Ter
Haar, Polstraat 4K. Dhr. Ter Haar is inmiddels ter
revalidatie overgeplaatst van het ziekenhuis in
Winterswijk naar verpleeg- en revalidatiecentrum
Antonia in Terborg. Wij wensen hem ook verder
Gods kracht en een voorspoedig herstel toe.
Met hartelijke vakantiegroet, uw kerkelijk werker
pastoraat,
Wilma de Jong

Opstarten nieuwe seizoen
Het is goed weer terug te zijn van weggeweest.
Meteen beginnen met dopen, huwelijken en het
opstarten van (jeugd)werk in onze gemeente.
Na alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is,
voelt het deels als een heropstarten.
Opnieuw bezinnen: waarom doen we wat we
doen? Ik zou iedereen aanmoedigen om die

Wijk Zuid

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

Overleden
Op 31 augustus 2021 is dhr. Hendrik Jan Tolkamp,
Het Verzet 48, overleden. Hij is 87 jaar geworden.
Hij geloofde in God en verlangde ernaar zijn
vrouw Lieza weer te zien. We wensen zijn familie
kracht en sterkte toe in de tijd die komen gaat.
Op 2 september is Elie van Beek, Geurdenstraat
44, op de leeftijd van 81 jaar, overleden. We
wensen Dinie en de kinderen en kleinkinderen
Gods kracht, moed en troost toe in deze moeilijke tijd. Ze hielden erg veel van Elie en zullen
hem enorm missen. Elie vertrouwde op God en
geloofde dat hij daar naartoe zou gaan. In dat
vertrouwen is hij heengegaan.

Bezoekmedewerkers
Jan Veldboom, Slaadijk 3, stopt met zijn bezoekwerk voor Beth San. Dien Scholten-Westerveld,
Zomerweg 3/A, neemt het van Jan over.
Jan, hartelijk bedankt voor al je inzet en al het
werk dat je al die jaren hebt gedaan. Fijn dat jij
het werk van Jan overneemt Dien. We wensen je
daarin alle goeds en zegen toe.

vraag mee te nemen en er iets bij te bedenken:
Welke kant wil God op met jou nu, met wat je
doet? Wat je doet in je werk, wat je doet in en
met de kerk?
Het kan heel verleidelijk zijn om ‘zonder God’ na
te denken over wat je doet. Ook in wat je vrijwillig
voor de kerk doet.
Maar zonder Hem mee te nemen kun je wat
missen.
De drive, de liefde en het vertrouwen dat alles
goed komt is wat het mooi maakt om in de kerk
bezig te zijn en hóudt me actief, ook door moeizame momenten of activiteiten die niet ‘werken’.
Met Hem is er de motivatie om door te zetten of
wat nieuws te bedenken. Met Hem heeft het allemaal zin.

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

Een goed gesprek
Ondanks corona heb ik al verschillende mensen
mogen en kunnen bezoeken en spreken. Ik hoop
dat we elkaar zo steeds beter leren kennen. Bij
ziekte, vragen, de behoefte aan een bezoek of
gesprek mag u gerust contact met mij opnemen.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

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

Verschillende mensen zijn verhuisd naar of binnen
mijn wijk. Van harte welkom.
Er zijn geen over
ledenen gemeld in mijn wijk.
Meerdere mensen zijn getroffen door ziekte of
andere narigheid. Een aantal van hen heb ik,
dankzij bezoekmedewerkers die mij van de situatie op de hoogte hebben gebracht, kunnen
bezoeken en spreken. Houd uw ogen en oren
open voor groot en klein leed in uw omgeving;
niet iedereen wil hier bij naam genoemd worden.
Harm Hoftiezer werd onwel tijdens een kerkdienst, maar is na een korte ziekenhuisopname
weer thuis.
Ook Jan van Schijndel revalideert thuis verder.
Derk Siebelink was opgenomen in het ziekenhuis
en revalideert op het moment dat ik dit schrijf in
Pronsweide, met zicht op terugkeer naar huis.

Ook Gerda Meijnen verblijft in Pronsweide. Na
een ongelukkige val is zij geopereerd en revalideert inmiddels in Pronsweide, Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk.
Bennie Klein Entink moet voor een operatie naar
het ziekenhuis in Enschede. Een kaartje zal hen
(en ook anderen) goed doen!
René en Rachel van Schijndel hebben aangegeven te stoppen met hun bezoekwerk in sectie
19B. We bedanken hen hartelijk voor hun inzet.
Het is heel fijn dat Josien Timmerman, Kruisdijk
19, het werk in deze sectie wil overnemen!
Allen Gods zegen toegewenst.
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. U bent van harte
welkom in deze dienst.
De scholen zijn alweer even begonnen. Ik wens
jullie een machtig mooi schooljaar toe. Tegen
degenen die voor het eerst naar de middelbare
school gaan: dat wat nu vreemd is, is over een
paar weken heel gewoon. Tegen degenen die
studeren wil ik zeggen: geniet vooral van het
studeren. Doe kennis en (levens-)ervaring op!
Voor mij is dit de eerste keer in jaren dat ik geen
studie
stress heb. Mocht je een keer van je af
willen praten, weet je welkom.
Bij levensvragen, zingevingsvragen, ziekte of
overlijden hoop ik dat jullie mij weten te vinden.
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
ben ik meestal goed telefonisch bereikbaar. Op
vrijdag, zaterdag en zondag ben ik minder goed
telefonisch bereikbaar.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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In memoriam

Vanuit de geestelijke verzorging
van Marga Klompé

Johanna Geertruida
Ormel-Meinen
~ Johanna ~
geboren
31 juli 1936
overleden
8 augustus 2021
Onze moeder, Johanna Ormel-Meinen, is geboren
op 31 juli 1936 op de boerderij de Goossen aan
de Beunkdijk. Ze komt uit een gezin van vier kinderen; een oudere broer, Gerrit, en twee jongere
zussen, Gerda en Hermien. Ze heeft tot haar
negende jaar aan de Beunkdijk gewoond. Het
gezin Meinen is toen verhuisd naar ’t Maatkamp
aan de Brakenweg.
Vanaf haar zesde jaar ging ze naar de lagere
school in Lintelo. Door de oorlog is dit een bijzondere tijd geweest. Na de lagere school ging
moeder naar de huishoudschool in Aalten. Ze
heeft na haar schooltijd gewerkt bij slagerij
Eppink.
In 1963 trouwde ze met Wim Ormel uit Dale. De
eerste tijd woonden ze in bij het gezin Meinen
aan de Brakenweg. Vrij snel daarna zijn ze verhuisd naar de Beunkdijk. Uit dit huwelijk zijn twee
kinderen geboren, in oktober 1965 Anke en in
oktober 1967 Gerben. Wij hebben een fijne jeugd
gehad.
Moeder was een boerin in hart en nieren. Het
werk op de boerderij heeft ze altijd met passie
gedaan. Naast de dieren op de boerderij hield
moeder er ook van om in de tuin en groentetuin te werken. Elke jaar werd er veel gezaaid en
geoogst uit de moestuin. Tijd voor vakantie was
er dan ook niet. Toch heeft ze twee keer een reis
naar Canada gemaakt. De eerste keer was in
1976 voor de geboorte van Gerhard en in 2006
voor zijn bruiloft.
Zoveel als moeder vroeger praatte, zo weinig
praatte ze de laatste jaren. In 2000 is vader
overleden. Zij heeft hem tot het laatste moment
verzorgd. En toen woonde ze daar alleen op de
boerderij. Gelukkig kon ze erg goed alleen zijn. Ze
heeft, zolang ze lichamelijk kon, meegeholpen op
de boerderij.
De laatste jaren ging haar gezondheid, zowel
geestelijk als lichamelijk, achteruit. Er werd Alzheimer bij haar geconstateerd. Ze kon gelukkig
nog lang thuis wonen. In januari 2020 was ze
weer gevallen en kon ze echt niet meer thuis
wonen. Op 13 januari 2020 is ze verhuisd naar
het Hoge Veld. Zij is daar goed verzorgd, dat heeft
ze zelf ook meerdere malen aangegeven. Langzaam ging haar gezondheid achteruit, de laatste
weken zelfs vrij snel. Zondag 8 augustus is ze
rustig ingeslapen.
de kinderen

Gebed:
Als er muren

Vrijwilligers gezocht
voor de viering

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

Er zijn wat wisselingen geweest in het team.
Voor Aalten en Bredevoort zijn nu de geestelijk
verzorgers:
• Henri Knol in Beth San
• Janneke Bron in het Ambthuis,
Hoge Veld en Stegemanhof
We zijn blij dat we vanaf 1 september weer vieringen kunnen houden in Beth San, Stegemanhof
en het Ambthuis. In Aalten is er elke zaterdagavond een weeksluiting om 19.00 uur en in Bredevoort een maandsluiting op de laatste zaterdag
van de maand om 19.00 uur.
Om bewoners te brengen en te halen voor de
viering zijn vrijwilligers nodig. Lijkt het je wat om
het voor de bewoners mogelijk te maken de viering bij te wonen? Meld je dan aan bij een van de
geestelijk verzorgers: Janneke Bron of Henri Knol.
Zinvol voor de bewoners van ‘onze’ huizen, maar
ook voor jezelf, om anderen te ontmoeten om
voor even het leven mee te delen.
Vragen over wat de werkzaamheden precies
inhouden? Bel naar Janneke of Henri.
de geestelijk verzorgers van Marga Klompé,
Janneke Bron, tel. 06 83878488
Henri Knol, tel. 06 57989349

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen
Harmke Heuver
Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Lectoren gezocht
én gevonden
In de vorige editie van KerkVenster stond mijn
oproep: Lectoren gezocht! Inmiddels hebben acht
gemeenteleden zich als lector aangemeld. Daar
ben ik erg blij mee. Lectoren die zich nog willen
opgeven, verzoek ik vriendelijk dat zo snel mogelijk te doen. Binnenkort kunnen degenen die zich
hebben aangemeld een uitnodiging verwachten
om nader kennis te maken en om eens te ervaren
hoe je stem klinkt in de Oude Helenakerk.
ds. Elizabeth van Deventer
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‘Je kunt zo veel meer met een orgel’

Vier concerten met verschillende thema’s
Tekst: Karin Stronks - Foto: Ben Lammers

Gedurende de

De concerten kunnen afzonderlijk worden
bezocht, de entree bedraagt € 10,00 per keer.
Men kan ook kiezen voor een passe-partout, voor
€ 30,00 ontvangt men een ticket voor alle vier de
uitvoeringen.
‘Waarschijnlijk mogen we rekenen op ‘orgel
publiek’, maar we hopen dat meer mensen naar
de concerten zullen komen, dat ook muziekliefhebbers van andere stijlen komen genieten van
het zo veelzijdige orgel!’
Kaarten zijn te koop bij de kerken, voorafgaand
aan de concerten.

maanden september, oktober en
november worden
vier orgelconcerten
gegeven, twee in
de Oude Helena
kerk en twee in
de Zuiderkerk.
De overkoepelende

orgelsinaalten.nl
Facebook: muziek in de Oude Helenakerk

naam van de
serie concerten is
‘Buitengewoon
Muziek’.

Oude Helenakerk
open voor bezichtiging
Tekst: Ad Doornink

In het weekend van de
Open Monumentendagen is
de Oude Helenakerk geopend voor
De thema’s die worden uitgevoerd zijn Koralen,
Beeld en Film, Dans en Middle of the Road.
Initiatiefnemer van deze reeks concerten is
musicus/organist Harry van Wijk. ‘Het orgel is een
prachtig en veelzijdig instrument. Veel mensen
associëren het met gezangen en psalmen, en
daar is het orgel ook heel geschikt voor. Maar er
kan zo veel meer!
Vroeger, in de zestiende en zeventiende eeuw,
werd het orgel overal voor gebruikt, voor veel
meer muziekstijlen dan nu. Ook voor ‘liedjes van
de straat’ bijvoorbeeld. Dat kan nu nog steeds.
Liedjes uit musicals zoals The Sound of Music en
songs van Abba bijvoorbeeld kunnen heel goed
gearrangeerd worden voor een orgel. Maar ook
jazz, tango en klezmer (instrumentale Joodse
muziek) willen we graag laten horen op het orgel.’
Van Wijk beseft dat een orgelconcert in de beleving van velen nogal wollig en stijfjes is. Hij glimlacht: ‘Ja, mensen zitten in de banken en zien de
organist niet. We gaan iets doen met schermen en
een beamer zodat de organist in beeld komt. En
tijdens de ‘Buitengewoon Muziek’-concerten, die
uit twee delen bestaan, houden we een pauze en
dan begeef ik me onder het publiek. We kunnen
wat uitleg geven over de gespeelde muziek, interactie met bezoekers vind ik erg prettig.’

De concerten duren ongeveer anderhalf uur.
Naast muziek gerelateerd aan de genoemde
thema’s zullen ook klassieke stukken van bijvoorbeeld Bach en Mendelssohn, die speciaal voor
orgel zijn gecomponeerd, worden uitgevoerd.
Van Wijk: ‘Het is gewoon heerlijk om verschillende stijlen te spelen. Bijvoorbeeld bij het thema
‘dans’, worden ook stukken uit de baroktijd uitgevoerd. Dus het zullen grote werken zijn, afgewisseld met wat luchtige muziek. Van vroeger tot nu.
Zeer divers en laagdrempelig!’
De concerten zijn geschikt voor een breder publiek
vanwege het afwisselende en toegankelijke
programma. Harry van Wijk is erg enthousiast
over de muziekstukken die ten gehore worden
gebracht.
•O
 p zaterdag 18 september is het eerste concert
in de Oude Helenakerk, thema Koralen.
• Op zaterdag 2 oktober komt het thema Dans
in de Zuiderkerk aan bod.
• De ‘programmatische muziek’, Beeld en Film,
is het derde thema. Dat concert is op zaterdag
23 oktober in de Oude Helenakerk.
• Het laatste concert in deze bijzondere reeks
is op zaterdag 6 november in de Zuiderkerk,
dan is het thema ‘Middle of the Road’.

bezichtiging op zaterdag 11 september
van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Dan kun je rustig rondlopen in de kerk en genieten
van een kerk die al meer dan vijf eeuwen in deze
vorm op de Markt staat en waarvan het onderste
deel van de toren al bijna acht eeuwen oud is.
Een kerk met geschiedenis. Onze suppoosten
staan klaar om je van alles over deze kerk te vertellen. Ze kunnen bijv. prima uitleg geven over de
secco’s die de vorige eeuw vanonder de kalk weer
tevoorschijn zijn gekomen. Of over de sinds 1600
verdwenen kruiswegstaties, of zijn ze er nog?
Dan is er nog een prachtig orgel in deze kerk
aanwezig. Dit orgel wordt die dag enkele malen
bespeeld door Joop Ormel. Deze concerten duren
ongeveer een half uur en beginnen om respectievelijk 11.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. Als je het
leuk vindt om dan eens bij de organist te kijken
op de orgelzolder dan mag dat. Joop Ormel vindt
het juist prachtig als mensen daar belangstelling
voor hebben en komen kijken. En wil je dan wat
weten over het orgel, dan vertelt hij je dat.
Je bent ook van harte welkom om zomaar even
de kerk in te lopen en te genieten van de muziek
en de sfeer in deze eeuwenoude kerk.
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Gasten in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Vandaag, woensdag 1 september, is het weer een
drukte van belang tijdens de bezichtigingsuren in
de Oude Helenakerk. Voor dit interview heb ik de
mensen voor het uitzoeken. Dit keer kies ik voor
twee dames die al een tijdje rondlopen in de kerk.

Het zijn Willy Roovers en Adria
Oonnen uit Oosterhout. Ze zijn
vriendinnen voor het leven en
wonen in dezelfde straat. Deze
vriendelijke
en
enthou
siaste
dames doen zelfs gezamenlijk
vrijwilligerswerk in een wijnwinkel
in de Norbertinessenpriorij Catharinadal in Oosterhout. Dit klooster
maakt deel uit van een drietal
kloosters in de Heilige driehoek
en is het prachtige domein van de
zusters van het St. Catharinadal.
Het klooster wordt omgeven door
een eigen wijngaard, moes- en
kruidentuin. De wijnwinkel en alle
overige activiteiten zijn bedoeld
om de exploitatie van de kloosters rond te krijgen. Aan hun
enthousiasme is te merken dat
ze dit werk met heel veel plezier
doen. Een aanrader dus voor de
lezers van KerkVenster. Op Google
vindt u alle activiteiten van dit
klooster.
Willy Roovers is een aantal
maanden per jaar in de omgeving
van Aalten en Zieuwent te vinden,
aangezien haar zoon met zijn
gezin in Zieuwent woont. Haar
vriendin komt haar dan vaak
opzoeken. Zij vertoeft nu een aantal maanden op
camping Lansbulten.
Vandaag brengen ze een bezoek aan deze kerk en
vragen zich af of het van oorsprong een roomskatholieke kerk is geweest, wat ik kan beamen.

Sint Jorisconcert: Camerata Trajectina
Een nieuw seizoen, een nieuwe concertserie.
Op zondag 19 september opent Camerata
Trajectina met Gezongen Verhalen, met Nico
van der Meel, tenor en Constance Allanic, harp.
De mooiste verhalende liederen uit de late
Middeleeuwen en 16e eeuw. Een gezongen
voorleesmiddag met uitleg door Nico van der
Meel, meesterverteller en een van Nederlands
bekendste tenoren.

• zondag 19 september in de St. Joriskerk,
Markt 3, Bredevoort
• 15.00 - 16.00 uur, de kerk is open
vanaf 14.30 uur
Reserveren via sintjorisconcerten.nl is nood
zakelijk. Een vrije bijdrage (richtbedrag € 12,00)
wordt gevraagd om deze concerten te kunnen
blijven organiseren.
sintjorisconcerten.nl / camerata-trajectina.nl

Ik kan hen zelfs vertellen dat de plaatselijke
rooms-katholieke kerk mogelijk ook weer een
plek krijgt in dit kerkgebouw. Dat vinden ze heel
mooi, dat is namelijk ook gebeurd met een kerk
in Oosterhout.
Er zijn veel zaken die ze bewonderen in deze kerk,
zoals de ronde banken, maar deze worden niet
als eerste genoemd. Bijzonder vinden ze de verwarming. Ze vragen zich af of deze nog werkt,
wat ik ook kan beamen. Adria Oonnen vindt de
glas-in-loodramen heel bijzonder, iets wat ik nog
niet vaak gehoord heb. Ook de afbeeldingen aan
de uiteinden van de bogen vinden ze grappig, en
natuurlijk de secco’s.
Kortom, de dames hebben zich prima vermaakt.
Ze vinden hun kapsels niet helemaal up-to-date
om mee op de foto te gaan, maar ik weet ze toch
te overreden dat wel te doen.

Biertje met de dominee

De toekomst

‘Wat wil je worden als je groot bent?’
‘Als ik groot ben? Een dinosaurus!’
Zo kunnen gesprekken lopen met 5-jarigen.
Alles is mogelijk in de toekomst. Als je het kunt
bedenken kun je het doen. Zelfs als je vragen ál
te letterlijk opvat.
De toekomst ligt open, maar dat blijft niet zo.
Je neemt beslissingen, er gebeuren dingen,
je wordt ouder. Kijk je uit naar wat nog gaat
komen? Of juist niet, en waarom dan? Vind je
het wel goed dat je toekomst is ingevuld of wil
je juist alle openheid?
Genoeg gespreksstof voor het eerste
Biertje met de dominee van het seizoen.
Eindelijk weer in Schiller op woensdag
22 september om 20.00 uur.

Welkom!

‘Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer’
Sara en haar twee jonge kinderen zijn
jarenlang onderweg naar veiligheid en
vrijheid. Te voet over bergketens, door de
sneeuw. Slapen in greppels. Mannen van je
lijf zien te houden. Tussendoor geld verdienen voor de volgende etappe.
Een verhaal over een vlucht voor geweld,
uitbuiting & uithuwelijking én over onderweg goede mensen tegenkomen.
Het verhaal van Sara en haar kinderen begint in
de bergen in Afghanistan. Sara is in Iran opgegroeid, maar voor haar man hierheen verhuisd.
Ze krijgen twee kinderen, zijn gelukkig. Maar
een leven is hier goedkoop; haar man wordt bij
een conflict doodgeschoten.
Als moeder heeft ze niks te zeggen over haar
kinderen, daar gaat de schoonfamilie nu
over. Zoontje Yanis (5) wordt mishandeld. En
dochtertje Ilana (2) zal hier nooit naar school
mogen.

Vlucht in de nacht
Sara besluit met haar kinderen terug te gaan
naar haar ouders in Iran. Ze ontsnapt in het
holst van de nacht en houdt buiten het gehucht
een vrachtwagen aan. Ze doet zich voor als de
oma van de kinderen. Ze heeft een smoes nodig
om met de kinderen te kunnen reizen.
Bovendien: jonge vrouwen zonder man worden
verkracht. Ze smeert modder op haar handen
en voeten om haar jonge huid te verbergen.
Loopt krom en praat krakend. De kinderen vertelt ze dat het een spel is.
In de volgende plaats chartert ze een man
met een oude auto voor de reis naar de grens.
Negen dagen doen ze erover. Daar verzint ze
een nieuwe smoes om verder te komen: haar
man is de grens al over, maar de smokkelaar
is niet meer teruggekomen voor hen. Nog
dezelfde nacht worden ze overgebracht en na
een dag of drie komen ze aan.
Sara telt haar zegeningen. Het was een moeilijke reis, maar haar listen hebben gewerkt: ze is
niet verkracht. En nu komt ze thuis.

‘De kinderen van die mensen’
‘Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer’, zegt
haar moeder, die wil weten waarom Sara ‘de
kinderen van die mensen’ heeft meegenomen.
‘Mijn wereld stortte in’, vertelt Sara. Vader sluit
een akkoord met de schoonfamilie: Sara wordt
uitgehuwelijkt aan haar zwager, die al een vrouw
en zes kinderen heeft. 			
Sara vlucht opnieuw, dit keer binnen Iran. Ze

werkt in een illegaal naaiatelier, daarna als
werkster. De kinderen gaan illegaal naar school.
Het duurt een paar jaar. Al die tijd is ze bang
dat ze naar Afghanistan uitgezet zullen worden.
Dan komt iemand daarachter en chanteert
hen: Yanis moet drugs runnen. Ze moeten wéér
vluchten.
Naar Europa, denkt Sara. Op de bergpas
naar Turkije zien ze twee dode vluchtelingen,
bevroren. Verderop kan een Somalische man
nauwelijks meer lopen. Ze duwen hem, 36 uur
lang. Dan zijn ze in Turkije.

‘Een engel’
In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje.
Wildvreemden, berooid en koud - maar de
vrouw des huizes verwelkomt hen. Ze laat haar
gezin direct plaatsmaken aan tafel. Warme
thee krijgen ze, schone kleren, eten. Yanis zijn
tenen zijn bevroren, de vrouw giet er lauw water
overheen en masseert ze voorzichtig.
‘Het was zo emotioneel om zo hartelijk ontvangen te worden’, zegt Sara, ‘We kwamen van
de hel in de hemel. Ik zal haar gezicht nooit vergeten. Een engel.’

Een hol in het bos
De volgende dag gaat de reis door, maar de kust
is nog ver en Sara moet geld verdienen voor de
overtocht naar Europa. Opnieuw doet ze dat in
een naaiatelier, terwijl ze uitvogelt hoe het verder
moet. ‘Je moet weten waar ze vertrekken en hoeveel het kost.’
Eenmaal aan de kust kan ze niemand vinden. Ze
schuilen met een groep in een hol in het bos. De
oversteek mislukt dag na dag. Overdags is het
strand bevolkt met badgasten, spelende kinderen.
Yanis rent er op gegeven moment heen.
Gevaarlijk: de hele groep kan ontdekt worden.
Maar de moeder van het meisje waarmee hij
speelt brengt hen ‘s avonds dekens en eten. Vijf
dagen lang, voor de hele groep. ‘Ik heb zoveel
geluk gehad’, zegt Sara, ‘Ik ben zulke goede
mensen tegengekomen.’
De zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar
kinderen landen veilig op de Griekse kust.
Eindelijk in Europa.
Berggebied in Afghanistan
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'Uw koninkrijk kome ...’
Startzondag 2021
Bron: Kind op Zondag

Het thema van de startzondag
dit jaar is ‘Van U is de toekomst.
Uw koninkrijk kome…’
Een raar woord: kome…
‘Uw koninkrijk kome,’ bidden we in het Onze Vader.
Wat betekent dat woord ‘kome’ eigenlijk?
Het zit zo.
Als er iets gaat gebeuren, kun je zeggen: het komt.
Als iets al gebeurd is, zeg je: het is gekomen.
Maar wat nu als je dénkt dat er iets gaat gebeuren?
Als je hoop en verwacht, als je erom bidt dat het
zal gebeuren? Dan kun je zeggen: het kome. In dat
vreemde woord zit dus een bijzondere betekenis!
(Er is nog een woord dat hierop lijkt. Mensen roepen
weleens: ‘Leve de koning!’ Dan bedoelen ze niet dat
hij leeft, want dat ziet iedereen wel. Ze bedoelen
ook niet dat hij geleefd heeft - dat zou verdrietig
zijn. Maar ze wensen hem toe dat hij nog lang zal
leven.)

Hoe ziet het koninkrijk eruit?
Tja … Hoe zou het eruit zien in een wereld waarin
God de baas is? Wat gebeurt er in die wereld?
En wat gebeurt er juist niet?
Dit proberen we op de (kindernevendienst van de)
startzondag samen te ontdekken. Misschien heb
jij er al een idee over. Of vind je het leuk om er al
vast over na te denken en bijvoorbeeld een tekening
of een collage te maken over hoe jij denkt dat het
koninkrijk eruit ziet.
Gods koninkrijk is niet alleen iets dat nog komt,
je komt er nu al sporen van tegen. Bijvoorbeeld als
mensen gelukkig zijn, als er vrede is en eerlijkheid.
Kun jij voorbeelden hiervan noemen?

