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Trees van Montfoort
legt theologische basis
onder duurzaamheid.
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‘Kerk en theologie kunnen belangrijke bijdrage leveren’

Trees van Montfoort legt theologische
basis onder duurzaamheid
Tekst: Kees Posthumus - Beeld: Sandra Haverman

De inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit komen, gevoed en
geïnspireerd door ons geloof. Het vraagt om andere preken, andere
liturgie, ander pastoraat, andere liederen, een nieuwe theologie.
Waar zonnepanelen de buitenkant zijn,
schrijft u over de binnenkant.

In haar boek Groene theologie legt theoloog Trees
van Montfoort een gedegen en inspirerende theologische basis onder de gelovige inzet voor duurzaamheid. Daarnaast biedt ze nieuwe inzichten
voor de seculiere milieubeweging. Aanvankelijk
zou ze promoveren op theologie en duurzaamheid, maar wilde toegankelijker schrijven dan voor
een proefschrift vereist is, moeilijke dingen helder
uitleggen voor een boek dat in de kerk gebruikt
kan worden.
Dat is gelukt. Groene theologie werd gekozen als
beste theologische boek van 2019 en het landt in
de Nederlandse kerken. Van Montfoort: ‘Ik geef
veel lezingen, zeg zelden ‘nee’ als een gemeente
mij daarvoor vraagt. Tegelijk geef ik gastcolleges
aan universiteiten. Dat was mijn inzet: je hoeft
geen theologie gestudeerd te hebben om dit
boek te lezen, terwijl het ook door theologen
serieus wordt genomen.’

U schreef dit boek voor kerk
en milieubeweging. Waarom?
‘In de kerk valt duurzaamheid onder de taken van
de kerkrentmeesters - de gebouwenbeheerders en de diaconie. Gezien de ernst van de ecologische crisis is dat niet voldoende. Duurzaamheid
raakt de volle breedte van het kerkelijk leven. Het
vraagt om andere preken, andere liturgie, ander
pastoraat, andere liederen, een nieuwe theologie.
Er is iets grondig mis met de gangbare theologie
die stelt dat wij mensen buiten de natuur staan.
Dat maakt de natuur tot een hulpbron waarover
we vrijelijk kunnen beschikken. De ecologische
crisis toont daarvan de desastreuze gevolgen.
In de milieubeweging gaat het vaak om maakbaarheid: praktische oplossingen voor problemen.
Vanuit het christendom is kritiek mogelijk op
het eenzijdige beeld dat de wereld maakbaar is.
De oorzaken voor de huidige crisis liggen dieper.
Ik wil laten zien dat de christelijke traditie breder
is dan het idee ‘dat mensen moeten heersen over
de schepping’. Kerk en theologie kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid.’

‘Ingrijpende veranderingen om de
klimaatverandering te stoppen
Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers
Beeld:
Sandra Haverman

komen niet iedereen goed uit.’

‘Duurzaamheid is geen mode die voorbijgaat.
Er is meer nodig dan praktische oplossingen. De
inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit
komen, gevoed en geïnspireerd door ons geloof.
De crisis vraagt om ingrijpende veranderingen in
ons persoonlijk leven, in de samenleving, in de
economie. Dat lukt pas als wij diep van binnen
doordrongen zijn van de ernst van de situatie en
de noodzaak tot verandering, bekering. Dat raakt
ons geloof. Het is niet alleen: we hebben er een
zootje van gemaakt, hoe krijgen we het weer in
orde? Het is ook de vreugde dat we een plaats
hebben in dat grote, fascinerende geheel van de
schepping. Het gaat ook over ons wereldbeeld;
hoe zit de wereld in elkaar en wat is onze plaats
daarin? Het komt niet iedereen goed uit dat
er ingrijpende veranderingen nodig zijn om de
klimaatverandering te stoppen. Wij leven aan de
goede kant van de wereld en hebben er betrekkelijk weinig last van. In andere delen van de wereld
hebben de gevolgen van de crisis een veel grotere
impact.’

Waar raakt dat geloof en theologie?
‘Het gaat om onrecht ten opzichte van onze
medeschepselen en onze medemensen. In het
Zuiden liggen de wonden van de milieucrisis aan
de oppervlakte. Hier kun je nog denken: het bos
is groen, het valt wel mee. In Bangladesh zie je
de vervuiling door de kledingindustrie, in Afrika en
Latijns-Amerika de mijnen die enorme landoppervlakten onvruchtbaar maken, er is het afval dat
wij keurig scheiden en dat naar elders wordt verscheept. Het onttrekt zich aan onze waarneming
dat mensen moeten werken in slechte en ongezonde omstandigheden om onze consumptie
samenleving te laten draaien. De armen in de
wereld lijden het meest. Onder hen zijn vrouwen
vaak verantwoordelijk voor voedsel en schoon
water voor hun gezin. Dat wordt in veel delen van
de wereld steeds moeilijker.
Vrouwen en de aarde zijn vaak samen gediscrimineerd. Het hogere, geestelijke, goddelijke wordt
gelabeld als het mannelijke, en hoog gewaardeerd. Het lagere, aardse, lichamelijke wordt
gezien als het vrouwelijke, en lager gewaardeerd,
geminacht of verzwegen. In het lied ‘De aardse
moederschoot, dat is de diepte van de dood’ bijvoorbeeld worden de aarde, het vrouwelijke, het
moederlijke samen gediskwalificeerd als ‘diepte
van de dood’. Terwijl het leven eruit voortkomt.’
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Overdenking

Herfstmeditatie

Kerken kennen verscheidenheid in geloof.
Hoe wordt tegen duurzaamheid
aangekeken?

Bijbeluitleg komt uit bij de mens als
heerser over de natuur en op zijn best
is dat een goede rentmeester.

‘In alle hoeken van de kerken is aandacht voor
duurzaamheid, elk met een eigen taal en invalshoek. Aan de evangelicale kant zijn er bewegingen als A Rocha en Micha. Orthodoxe stromingen hechten aan het gezag van de Bijbel.
Wie de Bijbel goed leest, ontdekt dat God een
relatie heeft met heel de schepping, niet alleen
met mensen. Bij vrijzinnigen kies ik de filosofische
benadering, om in tweede instantie naar de Bijbel
te verwijzen. Het gaat God om bevrijding van de
gehele schepping: lucht, water, grond, planten,
dieren. Wij maken daar deel van uit.’

‘Een theoloog die veel predikanten beïnvloedde
was Heiko Miskotte. In zijn werk heerst een grote
argwaan tegen natuur. In navolging van 19e
eeuwse exegese stelde hij dat Israël een geschiedenis van bevrijding en uittocht had, terwijl de
overige volken natuurgodsdiensten aanhingen.
Dat werkt nog steeds door, in een merkwaardige
tegenstelling tussen geschiedenis en natuur. Kijk
naar Oosterhuis’ Schriftlied, met als opening
‘Die chaos schiep tot mensenland’. Dat is in een
notendop een theologie die niet deugt. Natuur
wordt geïdentificeerd als chaos, ‘mensenland
maken’ wordt doel van Gods handelen. Dat is een
enorm negatieve waardering van alles wat niet
menselijk is. Mensen worden tot doel en hoogtepunt van de schepping. Uit die gedachte kwam
veel narigheid voort. Wij zijn deel van de schepping, niet meer en niet minder, met een specifieke
verantwoordelijkheid. Een boom kan Gods schepping niet tegenwerken, wij mensen wel.’

‘De armen in de wereld
lijden het meest.’

Trees van Montfoort,
Groene theologie (2019).
Vught: Skandalon.
ISBN 9978 94 92183 80 4
Verkrijgbaar bij de
plaatselijke boekhandel

Artikel overgenomen uit:
Woord & Weg, september 2021,
uitgegeven door de Protestantse Kerk Nederland

Vandaag, 29 september beleven we de echte
eerste herfstdag. Het is opeens veel kouder en
de planten zullen niet meer bloeien en groeien
maar langzaamaan in de overlevingsstand
gaan. Tijd om te beseffen dat het leven eindig
is. Dat is geen populaire bezigheid, vandaag
de dag. Nadenken over sterfelijkheid was een
aantal eeuwen geleden in het christendom
een gerespecteerde bezigheid. Memento Mori
(gedenk te sterven) was en is vaak in kerken
en op kerkhoven te lezen. In deze tijd wil men
daar liever niet meer aan denken. Alles wat met
de dood te maken heeft wordt weggestopt.
Dat wil ik vandaag doorbreken, zoals ook veel
Bijbelteksten doen. De Psalmen nemen als het
op gevoelens aankomt geen meel in de mond.
Is iemand bang voor de dood, dan wordt dat
verwoord. Bijvoorbeeld in Psalm 18: 5,6.
Mij omsloten de banden van de dood,
de kolkende afrond joeg mij angst aan
de banden van het dodenrijk omklemden mij,
op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.
Wees eerlijk: iedereen kent die angst. Vaak
worden dat soort gevoelens en angsten weggestopt en wordt er afleiding gezocht. Dit soort
gevoelens ga je niet aan de grote klok hangen.
Dat is vreemd, omdat iedereen sterft. Net doen
of dat niet zo is, lijkt op het moment de grote
mode. De Psalm neemt een andere houding
aan. Hij kijkt de dood recht in het gezicht,
benoemt de angst en zoekt hulp. Misschien is
dat gemakkelijker voor mensen die geloven
dat de dood niet het laatste is. Mensen die van
Jezus geleerd hebben: ‘Want ieder die zijn leven
wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van mij en het evangelie,
zal het behouden.’ (Marcus 8: 35)
Dit omschrijft een manier van leven waarbij
je onzekerheid voor lief neemt en als het ware
een ‘leap of faith’ (geloofssprong) neemt, een
sprong in het onbekende. Er is niets gegarandeerd, er bestaat geen verzekering dat je het
leven zult behouden. Je hebt alleen het woord
van Jezus dat het leven eeuwig is.
Natuurlijk, als ik in mijn hart kijk, weet ik dat
ook daar de angst voor de dood leeft. Natuurlijk wil ik gezond blijven en neem ik voorzorgsmaatregelen om dat zo te houden. Jezus laat
zien dat de angst voor de dood niet allesoverheersend hoeft te zijn. Hij laat een andere weg
zien. Hij gaat de strijd aan en komt als overwinnaar tevoorschijn. Wil ik hem daarin volgen?
Dat vraagt van mij onderzoek naar mezelf en
naar de vraag:
‘Is angst voor de dood mijn leidraad of kan ik
geloven dat er leven is, groter dan dit leven?’
Durf ik dat geloven? Heb ik lef genoeg om Hem
te volgen? Er is in de komende herfst en winter
genoeg tijd om daarbij stil te staan.
Ada Endeveld
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

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

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

bredevoort
BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld

Toegang kerkdiensten

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

In de kerkenraad van 28 september jl. is besloten
dat de kerkdiensten vanaf 3 oktober zonder
opgeven of registratie toegankelijk zijn. Wel blijft
de opstelling van de laatste maanden gehandhaafd (met veel ruimte tussen de stoelen), zodat
mensen die afstand willen houden dat kunnen
doen.

Wij feliciteren

Samen Eten

In de eerste plaats gaan onze gelukwensen naar
dhr. H.W. te Bokkel en mevr. C. te Bokkel-te Roele,
Buninkdijk 3A. Op 13 oktober zijn zij zestig jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.
Dhr. F. Jentink, Bolwerkweg 8, en mevr. J.B.E.
Geerdes-Reesink, Ambthuiswal 1-02, vieren in
de komende weken hun verjaardag; dhr. Jentink
wordt op 17 oktober 82 jaar en mevr. Geerdes
hoopt op 22 oktober de leeftijd van 96 jaar te
bereiken.

Zieken
Wij wensen allen die worstelen met hun gezondheid, ziek zijn, therapieën of medische behandelingen ondergaan, of uitslagen moeten afwachten
veel geduld en sterkte en zo mogelijk beterschap!
We denken ook aan de mantelzorgers, die familie
of vrienden bijstaan en wensen hen kracht toe
om het vol te houden.

Overleden

Op 13 oktober a.s. is er weer ‘samen eten’ in
’t Koppelhuis. Er is een gerucht gaande over
‘humkessoep’ die op het menu staat, en ook
dat dat niet het enige is. De laatste keer waren
er weinig mensen. We hopen dat er nu iets meer
zijn. Er zijn twintig mensen welkom. Opgeven
bij Wilma (beheerder), Diny Luimes of Ada
(zie colofon Bredevoort).

Vrijwilligersavond

Op 29 september 2021 is overleden mevrouw
Anna Willemina (Willemien) Wikkerink-Jentink
in de leeftijd van 82 jaar. Wij wensen haar man,
familie en allen die haar zullen missen veel troost
toe.

Aangepast bericht

Sint Jorisconcert op 10 oktober
Oihana Aristizabal Puga & Lineke Lever
Zondag 10 oktober komen in de St. Joriskerk in
Bredevoort celliste Oihana Aristizabal Puga en
pianiste Lineke Lever. Zij brengen ‘La Lecture’,
een programma over de Nederlandse pianiste
en zangeres Suzanne Manet-Leenhoff.
Een voorproefje van dit concert vindt u
op YouTube met dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=kNQ-2gErxjs
of zoek in youtube.com op lineke staeg.

Zondag 10 oktober in de St. Joriskerk,
Markt 3, Bredevoort, van 15.00–16.00 uur.

Voor de laatste informatie over de coronamaatregelen zie sintjorisconcerten.nl

Meer informatie vindt u op: www.cellopiano.nl

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.

Op 13 oktober a.s. is er een vrijwilligersavond
voor mensen die bezoekwerk doen: de wijk
medewerkers en de leden van de pastorale raad.
Ds. Hannie Wassink-Pluimers, predikant werkzaam voor Marga Klompé in Winterswijk (o.a.
Pronsweide) wil voor ons een lezing houden,
waarbij ze ook aandacht besteedt aan de afgelopen periode, waarin het lastig was om mensen
te bezoeken. Verder willen we elkaar ontmoeten
en is er gelegenheid tot gesprek en vragen stellen.
De lezing en het samenzijn zijn beide in de
St. Joriskerk, waar we voor degenen die dat willen
afstand kunnen houden. Het begint om 19.30 uur
(inloop 19.00 uur) en het officiële gedeelte hopen
we om 21.00 uur af te ronden. De betrokkenen
krijgen een uitnodiging. Hartelijk welkom!
Ada Endeveld
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V A C A T U R E
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bredevoort zoekt in verband
met de pensionering van de huidige kracht een

Startzondag Bredevoort - 12 september

Beheerder van
’t Koppelhuis
het kerkelijk centrum van de St. Joris
kerk, gelegen tegenover de kerk.
Het betreft een functie voor 12-16 uur per week.

De werkzaamheden bestaan
onder andere uit:
• beheren van de verhuur van de zalen van
’t Koppelhuis en het bijhouden van de agenda
hiervan
• verzorgen van o.a. koffie en thee m.b.t. bovengenoemde verhuur en bij de vergaderingen
van de kerk
• verzorgen van koffiedrinken na de kerkdiensten
• het schoonhouden van ’t Koppelhuis

Wij zoeken een persoon die
• zelfstandig, klantvriendelijk en zorgvuldig
kan werken
• organisatorisch vaardig is
• bereid is om de werktijden flexibel en
af en toe in de avonduren in te vullen
• in bezit is van een horecadiploma,
of bereid is hiervoor een cursus te volgen
Op de functie is de Arbeidsvoorwaardenregeling
kerkelijk medewerkers PKN van toepassing.
Beloning volgens de bijbehorende schalen
voor beheerfuncties.

Sollicitaties kunnen worden gezonden aan:
PG Bredevoort,
Markt 2a, 7126 CE Bredevoort

of per e-mail aan
kerkrentmeesters@pkn-bredevoort.nl
Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk
maandag 18 oktober 2021. Voor meer
informatie kunt u bellen met de voorzitter:
Gerrit Dammers, tel. 06-10570854.

Tekst en foto’s: Jan Ebbers
Katholieken en protestanten uit Bredevoort vierden op
12 september jl. de startzondag. Die werd gehouden in
de St. Joriskerk. Het katholieke koor ondersteunde de
gemeentezang met welluidende liederen en na de dienst
was er buiten de kerk koffiedrinken en ontmoeting.
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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
Koster:
Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Diaconale Hulpverlening
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Aalten
Mail: info@stichting-dha.nl
Protestantse
Bankrekening:
Bezoek Dienst
NL24 TRIO 0338 6054 60
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72 Kerkradio
Jan ter Maat,
Jeugdwerk
Dijkstraat 38,
e-mail: jeugdwerkaalten@
7121 EV Aalten,
kerkvenster.nl
tel. 0543-47 54 50
Verkoop collectemunten
Multimedia-team
Vanaf vrijdag 1 oktober a.s.
multimedia@pgaalten.nl
kunt u elke eerste vrijdag
Alle diensten vanuit de
van de maand tussen
kerkgebouwen worden live
17.00 uur en 18.00 uur
weer collectemunten kopen uitgezonden via KerkBeeld.
in zaal 2 van de Zuiderkerk Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
(via de hoofdingang).
www.kerkvenster.nl
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

Solidariteitskas 2021
‘Geef aan de Solidariteitskas ‘subsidie voor toekomstgerichte gemeenten’
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds,
zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig
en krachtig in het midden van de wereld te staan.

om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk
te maken de kansen die er zijn, om te zetten in
hoopvolle activiteiten.

De subsidie uit de Solidariteitskas
bestaat uit een drietal categorieën:

We doen het samen

bredevoort

• De toekomst van de gemeente bestaande uit
een vijftal typen bijdragen; revitaliseringbijdrage, bijdrage voor samenwerking gemeenten,
innovatiesubsidie, perspectiefsubsidie en garantiesubsidie voor pastoraat/predikantsplaatsen.
• Beheer van de gemeente bestaande uit
een vijftal typen bijdragen; beheer van de
gemeente, restauraties en (ver)bouw van
kerken, restauraties en (ver)bouw van een multi
functioneel gebouw, restauratie van kerkorgels
en rentesubsidies.
• Calamiteit in de gemeente bestaande uit een
drietal bijdragen: situaties van overmacht,
gemeentebegeleiding bij seksueel misbruik in
pastorale relaties en liquiditeitsproblemen.
De commissie krijgt aanvragen van gemeenten
die hiervoor vermeld zijn. De commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het
kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. Soms biedt
de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een
extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd
beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij
vooral aan met subsidie voor toekomstgerichte
gemeenten.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste
jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten
binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat
die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke
gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld vergt speciale aandacht, kennis
en kunde die te intensief en kostbaar is om door
een plaatselijke gemeente geboden te worden.
Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd
vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast
de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen
Bij hen die nog geen doorlopende incasso hebben
valt een dezer dagen een brief in de bus met het
verzoek om een bijdrage.
Als gemeente vragen wij een bijdrage van
€ 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat
overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het
voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Voor iedereen die een doorlopende incasso heeft,
deze willen we graag incasseren omstreeks 20
oktober a.s.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Neem dan contact op met het kerkelijk bureau,
of kijk op de website
www.pkn.nl/solidariteitskas.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
de kerkrentmeesters

Overzicht giften
De volgende keer weer een overzicht
van de collectes in de kerk.
Naar aanleiding van vragen of de kerk niet
‘iets voor ‘singles’ kan organiseren starten we
met ‘(D) eten met de dominee’. Woensdag 27
oktober. Op woensdag 27 oktober kook ik en
kunnen ‘singles’ tussen de 25 en 55 jaar vanaf
17.30 uur aanschuiven op de Ludgerstraat 66.
Wil je mee-eten, meedenken, meepraten of meedoen, stuur dan een mailtje of whatsappberichtje
naar:
• Wilma de Jong,
wajong@kerkvenster.nl, tel. 06-1349 3491
of
• Elizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06-1085 5041

Via de bankrekening van
de diaconie ontvangen
Gift diaconie . . . . . . . . . . € 15,00
Diverse collectes   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 25,00
Werelddiaconaat kerk   .   .   .   .   .   .   . € 25,00
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Het beleidsplan
van debredevoort
Protestantse
Gemeente Aalten

Opnieuw hulp
voor Lombok vanuit
Wandelen voor Water
Wij hielpen haar en haar familie met het bouwen
van een simpel huis om haar in een schone ruimte
te laten wonen en zo de kans op een nieuwe
infectie te verminderen.

Er is een groep van acht mensen aan

Harapan Baru werkte samen met andere organisaties om Atika te helpen. Rumah Senja en
Aksi Peduli hielpen hen bij het opzetten van een
micro-onderneming. Peduli Anak hielp op het
gebied van gezondheid en wil later kijken of Atika
een corneatransplantatie kan krijgen.
Voor ons was na een maand hard werken het huis
eindelijk af. De familie woont nu op een betere
plek en heeft daardoor ‘harapan baru’ (nieuwe
hoop) op een betere toekomst.

de slag gegaan met het voorbereiden
van een nieuw beleidsplan van de
Protestantse Gemeente Aalten.
Voordat het beleidsplan ter vaststelling aan de
grote kerkenraad zal worden voorgelegd, moet
er nog veel werk worden verzet. Via KerkVenster
zullen we de gemeenteleden zo goed mogelijk
op de hoogte houden van de vorderingen. Ook
nodigen we de gemeenteleden uit om te reageren
op onze werkzaamheden.

Luuk Boessenkool, voorzitter
Harapan Baru Aalten Nederland

Heeft de kerk een beleidsplan nodig?
Het antwoord is volmondig ja. In de eerste plaats
al omdat het een verplichting is. De landelijke
PKN stelt er eisen aan, maar ook heeft de kerk
als ANBI-instelling de plicht het beleid vast te
leggen. Daarnaast speelt dat velen in de kerk zelf
behoefte hebben aan een helder samenhangend
‘verhaal’. In een kerk waar diversiteit een kenmerk is worden toch ook kaders gemist, zeker als
het om vragen gaat hoe we met elkaar werken
aan de kerk van de toekomst. In ieder geval werd
‘in liefde met elkaar omgaan’ als kader genoemd,
dat hoort bij het wezen van de kerk.
De ambitie is een plan te schrijven dat kórt zal
zijn, bij voorkeur in ‘jip-en-janneketaal’. Ook
achten we het belangrijk dat de kerk kan verbinden met de rest van het dorp. Aalten is een
sociaal sterk dorp. Er zijn heel veel kansen om die
verbindingen uit te werken. Samen met andere
kerken wordt bijvoorbeeld al samengewerkt in de
stichting Diaconale Hulpverlening Aalten. Zo is er
ook het initiatief om met Figulus het jeugdwerk
een nieuwe impuls te geven, dit gebeurt aan de
Ludgerstraat 66. Ook als mensen niets of weinig
meer met de kerk hebben kan zo, op een positieve
manier, de inbreng van de kerk gevoeld worden.
In ieder geval hebben we ons voorgenomen een
beleidsplan op te stellen dat positiviteit uitstraalt.
Natuurlijk zijn er zorgen over het teruglopende
ledenaantal, teruglopende giften, maar een negatief verhaal zet niet aan tot positieve actie. Het
draagt in ieder geval niet bij aan een beeld van
een kerk waar mensen geloven in een God die
helpt en hoop geeft. We streven naar een toon
die ‘hoopvol realistisch’ zal zijn en uitnodigend.
Heeft u intussen al vragen, spreek dan gerust een
van ons aan of mail of schrijf ons.
E-mail: beleidsplan@kerkvenster.nl.
Ons postadres: Beleidsplan Prot. Gemeente
Aalten, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten.
Wim Drenth, Folkert de Jong, Rik van Lochem,
Femke Navis, Marinke Oolman,
Emma Roelofsen, Henk Sluiskes
en Wilma Winkelhorst

We zijn erg blij en dankbaar om te melden dat wij
weer samenwerken met ‘Wandelen voor Water’.
Ditmaal zijn wij begonnen met het bouwen
van voorzieningen voor schoon drinkwater in
drie dorpen: Medas, Penimbung en Gelangsar.
Hiermee hopen wij opnieuw 1500 mensen te
helpen.
Daarnaast zijn wij van plan om ook waterfilters
in de heuvels van Batu Layar te plaatsen. In dit
filmpje van Anggi (vanaf minuut 03:12) is te
zien hoe de mensen in de heuvels vervuild water
moeten gebruiken voor hun dagelijkse levens
behoeftes en hoe waterfilters hierbij helpen:
https://youtu.be/iUfK_d7xaVY?t=192

Atika heeft eindelijk een huisje!
Atika heeft een hevige oogontsteking gehad. Ze
kan op dit moment nog maar met één oog zien.
Zij en haar familie woonden op een onhygiënische plek, namelijk in een koeienstal.
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Startzondag Aalten
Dankbaarheid …
Dat is het woord dat bij ons opkomt wanneer
we terugkijken op de geslaagde startzondag, de
opkomst en het enthousiasme van de mensen.
We zijn onze schepper dankbaar voor het weer en
de natuur waar we doorheen gewandeld hebben.
We willen via deze weg ook de mensen bedanken
die hebben geholpen om deze startzondag te
laten slagen: de kosters en vrijwilligers, de muzikanten, de mensen die buiten de dienst uitleg
gaven over de projecten die er lopen. Dank voor
het samen zingen en vieren van deze dag.
de startzondagcommissie
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26 september

Foto’s:
Jan Oberink en
Arnold Arentsen
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Bij de diensten Aalten

10 oktober Zuiderkerk:
Kerk in Uitvoering
Stay safe (blijf veilig), dat hebben we regelmatig
gehoord of gelezen de afgelopen tijd met corona. Maar
waar of bij wie ben je veilig? Heb je een veilige plek,
een veilige haven waar je altijd terug kan komen?
Of kun je een veilige plek zijn voor anderen? Wat als
het licht uit je leven weg is en het zwart en donker
voelt, als je het gevoel hebt dat God ver weg is en al
je bidden niet hoort, waar kun je dan nog terecht en je
veilig voelen?
En hoe was het bij Jezus, vond Hij altijd een veilige plek
bij zijn Vader? Over deze dingen willen we het gaan
hebben in de dienst van Kerk In Uitvoering op zondag
10 oktober. Voorganger is ds. Folkert de Jong en voor
de muziek zorgen Johan Klein Nibbelink en leden van
Nootzaak. Aanvang 10.00 uur. Van harte welkom!

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

ZONDAG 17 OKTOBER
Knoopdienst

Op zondagochtend 17 oktober organiseren
we een Knoopdienst (voorheen Aangepaste
dienst). Het wordt een dienst voor iedereen,
met of zonder beperking.
Deze Knoopdienst heeft als thema: ‘Ben jij
wel eens bang?’
Aan de hand van een verhaal, uitgebeeld
door Theatergroep ‘Spelen’, denken we
samen na over wat of wie jou kan troosten
als je bang bent. Misschien heb jij een
knuffel die altijd mee naar bed gaat. Of
ben je minder bang als je eerst even een
fijn verhaal uit een mooi boek leest. Of …

Ben jĳ
wel eens
bang?’

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
(kofﬁedrinken vanaf 09.30 uur)

voorganger: Heidi Ebbers
medewerking: Theatergroep ‘Spelen’ van Estinea
muziek: A-company en gastmuzikanten

Regenboog-Knoopdienst op zondag 17 oktober

voor
iedereen,
met of
zonder
beperking

Als je het fijn vindt mag je datgene wat
jou troost geeft meenemen naar de kerk.
En wie weet troost je daar anderen weer
mee.

Hervormingsdag 31 oktober
Zondag 31 oktober is het hervormingsdag.
’s Ochtends om 09.30 uur vieren we in de Oude
Helenakerk samen het Heilig Avondmaal. Na de
dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te
drinken in Elim. Om 11.00 uur begint een zangdienst in de Oude Helenakerk. Heerlijk om weer
voluit met elkaar bekende liederen te kunnen
zingen! De muziek in beide diensten wordt verzorgd door Harry van Wijk.

Noteer ook vast in de agenda:
Zondag 7 november ’s avonds om 19.00 uur is er
een ‘Dienst van het licht’ in de Oude Helenakerk.
We bidden en vieren samen en zingen liederen uit
Taizé.

Muziek kan ook troostend werken en
daarom zijn we heel blij dat A-company, Hanny, André en Leonne (van de
Meijersweg in Neede) mee willen werken
aan deze dienst. Zij zullen voor ons en
samen met ons zingen en muziek maken.
Heidi Ebbers zal voorgaan in deze dienst.
De voorbereidingen zijn nog in volle gang,
dus er gaat vast nog veel meer gebeuren,
maar dat blijft nog even een verrassing.
Wat we al wel kunnen verklappen is dat
het een mooie dienst wordt waarin we
met elkaar vieren, ontdekken, ervaren en
beleven!
Oh ja, de dienst is in de Zuiderkerk en
begint om 10.00 uur (inloop 09.30 uur). En
natuurlijk ben jij/bent u van harte welkom!

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 9 oktober

Zondag 10 oktober

Stegemanhof

19.00 uur:

mevr. Bron

19.00 uur:

mevr. Wilma de Jong

Beth San

Zaterdag 16 oktober
Stegemanhof

19.00 uur:

dhr. Scholl

19.00 uur:

dhr. Fles

Beth San

09.30 uur
collecte:
uitgangscollecte:

St. Joriskerk

drs. G. Zemmelink, Aalten
Diaconie
Kerk

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 10 oktober
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. H.J. Zeldenrijk – doopdienst
1. Jong Protestant, 2. Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong –
Kerk In Uitvoering
collecte:
1. Jong Protestant, 2. Kerk

Zondag 17 oktober
St. Joriskerk

09.30 uur 	Katholiek Contact –
oecumenische dienst
Meer over deze viering
op www.pkn-bredevoort.nl
onder ‘nieuws’
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 17 oktober
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

drs. G. Zemmelink
1. Werelddiaconaat, 2. Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers –
Regenboog-Knoopdienst.
collecte:
1. Werelddiaconaat, 2. Kerk

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

Oktober 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8
9
10

Jesaja 28: 1-13
Jesaja 28:14-22
Jesaja 28:23-29

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11
12
13
14

Jesaja 29:1-8
Jesaja 29:9-16
Jesaja 29:17-24
Marcus 10:1-12

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

Marcus 10:13-22
Marcus 10:23-31
Marcus 10:32-45

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18
19
20
21
22

Marcus 10:46-52
Efeziërs 5:21-33
Efeziërs 6:1-9
Efeziërs 6:10-17
Efeziërs 6:18-24

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 gebruikmaken van de
kieskist. Wil je graag weten wat een kieskist is?
Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl
bij ‘Kindernevendienst’.

Kinderen zijn dus altijd welkom.

Giften PBD
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Te Winkel-Klein Entink, Vragenderweg 3
- mevr. Pennings-Scholten, Manschotplein 31

via Hermien Heinen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 50,00
via kerkelijk bureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00
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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

9 okt dhr. G.J.Th. Doornink
Het Verzet 31, 7121 XB
10 okt m
 evr. A.G. Houwers-Heinen
Geurdenstraat 39, 7122 CG
10 okt d
 hr. J.B.H. Reesink
Kleine Maote 36, 7123 CR
11 okt m
 evr. H.W. Schoppers-Meinen
Geurdenstraat 36, 7122 CG
12 okt m
 evr. G.E. ter Haar-Eppink
Dalweg 15, 7122 BA
12 okt d
 hr. J.W. Bussink
Schooldijk 27, 7122 LX
13 okt d
 hr. G. Roos
Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ
13 okt m
 evr. G.S. Eppink-Winkelhorst
De Hoven 11, 7122 BJ
13 okt mevr. J.H. Heezen-Blekkink
Tubantenstraat 60, 7122 CS
14 okt m
 evr. J.G. Rozema-Speelberg
Hogestraat 6, 7122 BV
14 okt m
 evr. G.W. ter Maat-Prinsen
Meiberg 21/A, 7121 AN
15 okt d
 hr. W.J. de Zoeten
De Pas 10, 7123 AE
15 okt m
 evr. J.C. Bolks-van der Hoek
Geurdenstraat 80, 7122 CG
16 okt d
 hr. J.W. Koskamp
Dinxperlosestraatweg 157, 7122 JP
16 okt m
 evr. L. Luiten-de Jong
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
18 okt m
 evr. I.J. Eleveld-Mast
Geurdenstraat 43, 7122 CG
19 okt m
 evr. J. Stronks-van der Wal
Frankenstraat 87/05, 7122 ZS
19 okt m
 evr. G.J. Colenbrander-Eenink
Möllenes 15, 7122 KK
19 okt m
 evr. B.H. Demkes-te Winkel
Berkenhovestraat 29, 7122 ZX
20 okt m
 evr. G.W. Fukkink-Jentink
Varsseveldsestraatweg 58, 7122 CE
21 okt m
 evr. G.E. Langwerden-Blekkink
Haartsestraat 30, 7121 CX
22 okt m
 evr. D.H. Lubbers-Wisselink
Ludgerstraat 12/A, 7121 EM
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

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

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

In Psalm 92: 13-16 staat: De rechtvaardigen
groeien op als een palm, als een ceder van de
Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in
het huis van de Heer, in de voorhoven van onze
God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze
oud zijn en blijven krachtig en fris.
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Huwelijksjubileum
Feestelijk nieuws! Johan Hoftijzer en Aleida Hoft
ijzer-te Winkel, de Hare 7, waren op 21 september
65 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Een
heel bijzonder huwelijksjubileum. Ze hebben
dit samen met hun geliefden mogen vieren. We
wensen ze Gods zegen en alle goeds toe voor de
tijd die ze samen tegemoet gaan.
Als pastores worden we niet altijd op de hoogte
gebracht van huwelijksjubilea. Mocht u het fijn
vinden om rond de datum van uw huwelijks
jubileum bezoek te ontvangen, of wanneer u wilt
dat er een berichtje over in KerkVenster komt,
dan horen we dat graag.

Ziekte
Er zijn meerdere mensen ziek in de wijk. We
wensen jullie heel veel beterschap en sterkte toe.
Mocht u een bezoekje op prijs stellen dan hoor ik
het graag.

Nieuwe wijkindeling, pastoraat en uitvaart
Ik merk dat sommige mensen wat vragen hebben
over mijn werk in de wijk. Binnen wijk Zuid vallen
de secties 1 – 12 onder mij. Dit is onder andere
heel Haart Heurne.
Als u levensvragen, zingevingsvragen of andere
vragen hebt, en ook bij ziekte of overlijden, hoop
ik dat u contact met mij opneemt. Ik ga ook voor
in uitvaartdiensten. U mag mij gerust bellen of
mailen.

Ouderdom
‘Oud worden is mooi. Oud zijn is soms zwaar en
komt met gebreken.’ ‘Iedereen wil oud worden,
maar niemand wil oud zijn.’
Een paar uitspraken die ik regelmatig hoor en ik
denk dat velen van jullie dit herkennen. Het is niet
altijd gemakkelijk om oud(er) te worden. Soms
lijkt het in deze maatschappij alsof je dan ook
niet echt meer meetelt. Terwijl je als oudere vaak
zoveel ervaringen en wijsheid hebt opgedaan
waar je de levens van anderen weer mee kunt verrijken. Die je door kan geven aan jongere generaties. Hoe is je leven gegaan? Wat heb je geleerd?
Hoe is jouw weg met God en het geloof gegaan?
Wat wil je daarvan doorgeven en overdragen?
De Bijbel is ook heel positief over ouderen. Zelfs
in je ouderdom draag je nog vrucht en ben je
krachtig en fris.
Daar mogen we ons aan vasthouden.

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!

Ziekte
Meerdere mensen zijn getroffen door ziekte
of andere narigheid, een aantal van hen heb
ik kunnen bezoeken en spreken. Bennie Klein
Entink, Dinxperlosestraatweg 119, verblijft op het
moment dat ik dit schrijf nog in het ziekenhuis
in Enschede. Gerda Meijnen revalideert in Pronsweide, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk.
Een kaartje, bloemetje of bezoekje wordt door
hen zeer gewaardeerd!

Bijeenkomsten bezoekmedewerkers
Tijdens de eerste bijeenkomst met de mensen
die bij het bezoekwerk zijn betrokken, op 27
september, heb ik met een aantal bezoek
medewerkers kennis kunnen maken. Deze maand
zijn er nog drie bijeenkomsten.
Het bezoekwerk vormt een belangrijke schakel in
het pastoraat. Fijn dat we elkaar op deze manier
leren kennen en elkaar ook steeds beter weten te
vinden.

Afwezig
Week 41 en 42 ben ik afwezig; vanaf 25 oktober
ben ik weer bereikbaar en beschikbaar.

Algemeen
Bel of mail me wanneer er sprake is van levensvragen, zingevingsvragen, ziekte of overlijden,
Van maandag tot en met donderdag ben ik telefonisch (meestal goed) bereikbaar.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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Wijk Noord

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

Wereldvoedseldag
De 16e oktober wordt sinds 1979 Wereldvoedseldag genoemd. De VN heeft in dat jaar deze
dag in het leven geroepen om aandacht te
vragen voor mensen die hongerlijden. Anno 2021
zijn dat nog altijd een op de negen personen. Dat
is bijzonder schrijnend.
Een voorbeeld van hoe het ook kan, hoorden we
op de startzondag toen Reinier Demkes - een van
de organisatoren - de aanwezigen uitnodigde
voor de door collega Elizabeth gekookte soep.
Iedereen was welkom, er was genoeg. ‘En anders’,
zei hij, ‘lenge wi-j de soep wel an’. Die uitspraak
ken ik van mijn oma Hengeveld van de Hutte, die
maar liefst dertien kindermondjes te voeden had.
Ze had altijd nog wel ruimte voor mee-eters. Geïnspireerd door haar gastvrije houding schreef ik
jaren geleden een streektaalgedicht.

Schoef maor an
Schoef maor an,
’t Is lekker warm.
Wo’j hier een hötjen blieven?
Dan ku’j straks gestarkt vedan.
Schoef maor an.
Laot mi’j es kieken:
I’j bunt der ginne van hier …
Waor bun i’j der feitlijk ene van?
Schoef maor an,
I’j mögt der waen,
veur ow is der genog.
Wi’j lengt de soep wel an.
Schoef maor an.
Waor kom i’j haer?
En waor gao-j hen?
Waor geet de reize zo opan?
Schoef maor an
en vertel hoe-t met ow geet.
Waes niet bange, schaam ow niet:
van mi’j kun i’j op an.
Schoef maor an.
Laot ‘t ow smaken
en zeg mi’j ondertieds:
waor dreum i’j now eilijk van?
Schoef maor an.
Al bu-w et misschien jo ga niet ens,
maor ik laot ow waen, i’j laot mi’j waen
(’t geliek in de midden)
en wi’j kiekt mekare lieke an.

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

En dan - in een oogwenk alsof ik met een Ander
deur miene eigen ogen kieke,
Is daor iets bekends,
en kan ik ow inens thuusbrengen:
want ik wette waor a-j op liekt.

Zeer bedankt voor de warme reacties die ik mocht
ontvangen de afgelopen tijd in verband met
mijn 25 jaar predikant-zijn in Aalten. Het was
hartverwarmend!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

I’j liekt op Va en ok op Moe.
Da-k dat niet aerder deur had!
Now zie-k ‘t in ow ogen
en ik wette umsgeliek:
i’j bunt mien eigen bloed.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 21 september is overleden Beppy Dales-Heusinkveld, Saturnus 12, in de leeftijd van 75 jaar.
Wij wensen haar man Bertie en haar kinderen
Gods nabijheid toe in dit grote gemis dat in hun
leven is gekomen.

Geboren
Op 19 september is Sven Hans (Sven) geboren,
zoon van René en Henrieke Graven, Kemenaweg
53. Woorden kunnen niet omschrijven hoe
ontzettend blij jullie met Sven zijn. Van harte
gefeliciteerd!

Doopdienst
Op 10 oktober mogen Dani Sellink, Kappersweg 1,
en Sef Veldhuizen, Adm. de Ruyterstraat 104,
worden gedoopt in de morgendienst in de Oude
Helenakerk. Wij zien uit naar een blijde dienst!

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

Overleden
Zaterdag 18 september is mevr. Veerbeek-ter
Horst, Amtshuiswal, Bredevoort (voorheen ’t Villeken) rustig ingeslapen. Dinie was 85 jaar. Wij

wensen de familie Gods troost en kracht toe in
hun verdriet en gemis.

Ziekte
Mevr. Stronks, Koeweide, is gevallen en heeft
daarbij haar arm gebroken. Zij verblijft momenteel in de Hassinkhof, Beltrum. Wij wensen haar
een voorspoedig herstel en Gods zegen toe.
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

Kijk op pagina 10 en Andersumme.
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In memoriam
Tjitske Westerveldvan Schepen

Willemina Berendina
Ruwhof-Koobs

Everdina Grada
Veerbeek-ter Horst

~Tjitske~

~ Willemien ~

~Dinie~

geboren
25 januari 1959
overleden
6 september 2021

geboren
25 mei 1933
overleden
8 september 2021

geboren
26 november 1935
overleden
18 september 2021

Mama is geboren in Leeuwarden, ze was de
oudste van vier kinderen. Ze groeide op in het
dorpje Oude Leije. Ze verhuisde naar Leeuwarden
en vervolgens naar Emmeloord. In 1969 verhuisde het gezin naar Aalten.
Mama ging na de lagere school naar de mavo
en daarna naar de vormingsklas. Ze werd ingeloot voor de opleiding tot kraamverzorgende. Een
aantal jaren is ze werkzaam geweest in de kraamzorg. Dit heeft zij altijd met veel plezier gedaan.
In augustus 1977 leerde mama papa kennen. Op
27 maart 1981 zijn ze getrouwd en gaan wonen
aan de Beunkdijk in Lintelo. Mama mocht de
trotse en zorgzame moeder worden van Rens,
Silke, Femke, Jiske, Niek en Heike.
De partners van de kinderen kwamen in een
warm en welkom nest. De kleinkinderen Tieme,
Jinte, Tijske, Mirle, Ties, Vesper en Veron waren
haar alles. Wat heeft zij genoten van dit zevental.
Dagelijks stond ze voor hen klaar. Mama had
meerdere hobby’s, van uren achter de naai
machine zitten, volleybal, haar liefde voor huisdieren tot aan het maken van creaties met
natuurlijke materialen. Ze kon ook genieten van
een wandeling of even op de bank met een boek.
Als vrijwilliger is zij door de jaren heen betrokken
geweest in de buurtschap Lintelo en later in
Aalten. Ze heeft met veel plezier gewerkt bij
peuterspeelzaal ‘Het Treintje’.
In 2016 werd er kanker vastgesteld bij papa.
Mama heeft in deze periode papa altijd gesteund
en verzorgd tot aan zijn overlijden op 14 april
2020. Ondanks dat dit een moeilijke periode was,
stond zij voor iedereen klaar. Dat sierde haar.
Afgelopen januari heeft mama afscheid genomen
van de Beunkdijk en maakte een nieuwe start aan
de Stationsstraat in Aalten. Dit was haar eigen
plekje. In korte tijd heeft zij hier haar eigen plek
gecreëerd en voelde zich hier thuis.
Onverwachts werd ze op 3 september getroffen
door een hartstilstand en hebben wij dagen
geleefd met een sprankje hoop. Op 6 september
is mama in ons bijzijn overleden. Een wens van
haar bleek het doneren van organen te zijn. Deze
wens hebben wij ingewilligd.
Mama heeft haar leven geëindigd zoals zij
was en heeft tot het laatst toe andere mensen
geholpen. Wat gaan wij haar intens missen, ons
vastklampend aan de tekst die mama bewaard
had: Sterven is verhuizen van de wereld, naar het
hart van de mensen die van je houden, daar leef
je verder.
kinderen en kleinkinderen

Onze lieve mama, Willemien, is geboren op 25
mei 1933 in het Woold. Ze had een broer en twee
zussen. Ze kreeg verkering met ons lieve paps
Gerrit en ze trouwden in 1954.
Ze hebben een heel fijn en liefdevol huwelijk
gehad. Er werden vier kinderen geboren, Rudie,
Anja, Brigitte en Marian. Ze kreeg er later nog vier
schoonkinderen bij.
Ze werkte eerst in Winterswijk en nadat wij
geboren waren voor Gelreshoek in Aalten.
Waardevolle jaren waar ze van genoot, ze was
altijd behulpzaam en had een groot empathisch
vermogen. Ze stond voor iedereen klaar!
Ook is ze nog bevestigd als ambtsdrager in de
kerk, waar ze veel mensen opzocht en hieraan
heeft ze mooie contacten overgehouden.
Ze hield ontzettend veel van haar elftal aan kleinkinderen en ook genoot ze van haar achterkleinkinderen. Ze vond zelf dat ze een rijk leven had.
Gevuld met vrienden en vriendinnen, buren,
familie en iedereen die haar dierbaar was.
Jammer genoeg hebben we plotseling afscheid
van haar moeten nemen. Nu is ze samen met
papa in een mooie kamer in de hemel. Ze wordt
intens gemist door iedereen.
de kinderen

Dinie is rustig ingeslapen zonder ernstig ziek te
zijn geweest. Haar kinderen konden zeggen: ‘het
is goed zo’. Ze leek op het laatst een tengere
vrouw, maar dat was vroeger anders. Ze heeft
in haar leven veel werk verzet. Ze werd geboren
in en een samengesteld gezin. Zowel haar vader
als haar moeder hadden al een of meerdere kinderen. Kinderen die veel zorg nodig hadden. Dat
was zwaar voor haar moeder en Dinie droeg die
last samen met haar. Opgroeien in zo’n situatie
maakte dat het geloof een belangrijke rol voor
haar ging spelen. Ze voelde zich veilig bij God
in een onveilige wereld van hard werken en veel
zorgen. Het maakte ook dat ze niet frank en vrij
door het leven ging, maar de zorgen nooit helemaal van zich af kon zetten.
Ze werd geboren in de jaren dertig en ging voor
het eerst naar school in de oorlog. Na de lagere
school ging ze werken als meid op een boerderij in Barlo. Ze speelde daar saxofoon bij de
muziek en daar beleefde ze veel plezier aan. Toen
trouwde ze met een boer. Dat werd door iedereen
gezien als een vooruitgang in de maatschappij.
Helaas mocht je als getrouwde vrouw niet meer
bij de muziek. Dat was jammer, want ze hield van
muziek en zingen.
Met haar man heeft ze hard gewerkt aan de
boerderij en een mooi bedrijf opgebouwd. Wel
bleef lang de zorg om haar moeder, de andere
gezinsleden en haar schoonouders. Ze heeft
de gevoelens uit haar zware jeugd moeilijk los
kunnen laten. Het had ook nadelen om ingetrouwd te zijn. Toen de zorgen voorbij waren
kreeg ze gezondheidsklachten, die daarna altijd
een rol bleven spelen. Haar familie wist dat veel
in haar leven anders was gelopen, dan ze zich had
voorgesteld. Een troost bleef het geloof, God was
een veilige haven en de Bijbel laat een beeld zien
van een wereld na dit leven, waar het mooi is. Dit
was een van de gedichten die we vonden in haar
nalatenschap:
Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan
maar thuisgekomen
Ze was onverbrekelijk deel van haar familie, in
liefde en trouw verbonden met haar man, met
wie zij 60 jaar getrouwd was en die iets meer dan
een jaar geleden overleed, en met haar kinderen
en kleinkinderen en het laatste jaar -tot haar
grote vreugde- haar eerste achterkleinkind!
Ada Endeveld
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Hij kwam weleens voorbij in ‘Nederland Zingt’ ...

We waren een weekje aan de kust en hebben, na reserveren, zondag
ochtend 19 september een kerkdienst bijgewoond in de St. Janskerk van
Gouda. De grootste kerk van Nederland, bijna 130 meter lang!
Er waren veel bezoekers en wat ons opviel, véél jongeren en kinderen.
Een prachtig gebouw met mooie glas-in-loodramen, ook een prachtig
orgel. Helaas is de kerk niet mooi van afstand te zien, omdat hij rondom
tussen woningen enz. ingebouwd is.
Zeker de moeite waard deze eens te bezoeken!
Hans en Janny van Lochem
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Geleuf ’t noo maor!

De pen opgepakt

Onderstebovven

Tweedeling

Eeuwenlank had ik ‘n vruchtbaor en prachtig bestaon,
ze gavven mien dan ok de ruumte en waarn met mien begaon.
Daor waor leu generatie op generatie laeft met ons eiken als bondgenoot,
waorvan ‘t holt benut wordt tot en met en zelfs verbi-j den dood.
Daor waor de beume zo e-plant bunt dat ze met de boerderi-j een geheel vormt,
en zo met mekare bescherming vindt veural as ‘t hard stormt.
Maor met den anleg van de Hamelandroute kwam de grote verandering,
Bokkelder Derk was d’r van onderstebovven en stemden d’r neet met in.
De kap van zovölle mooie monumentale eiken was teggen zien zin.
Hee was ‘n biezunder good rentmeester en dit brach ‘m in gewetensnood,
`t was tondertied domneer Henk de Ruyter den ‘m geestelijke steun bood.
Maor de hoge pieten in ‘n Haag wisten van geen wieken,
at ‘t mot (veur ‘t algemeen belang) gaot ze daor ovver lieken.
Zodoonde mos ik met völle van mien lotgenoten zo maor an de kant,
en bun’k zonder kruun en zonder stam in ne olden holtwal belandt.
Onderstebovven lei ik daor met mien lotgenoten in ‘n groot en deep gat,
‘k was ‘t zo good gewönd, maor too kreeg ik de konte toch nog nat
De depe grooven en talloze rimpels in mien olden teren bast
bunt tekens van zorgen en weemood dee ok Derk van ‘t Bokkel hebt belast.
Maor noo kump der dan toch ok ne ni-je toekomst veur mi-j,
en bunt de ontberingen van neet ezéne wordn veurbi-j.
Veurbi-j bunt de extremen op ‘t landgoed van het Bokkel,
en koester ik mien dagen in dee prachtige boerderi-je op ne sokkel.
En ‘t is de warmte en de andach wel mien noo wordt egovven,
‘k stao fier rechtop maor ‘k bun d’r van onderstebovven.
Bram te Paske

Wij gingen elke zondag naar de kerk. Met de komst van corona is
dat abrupt gestopt. Heel erg jammer. Nu mogen we weer. De anderhalve meter is opgeheven; echter, afstand is gebleven. Welke
afstand?
‘Geef elkaar de ruimte’, hoorden we gisteren op de laptop. Ik hou
meer van: ‘Reik elkaar de hand’. Een christelijke tekst toch? Maar
dat kan niet want we weten niet of iedereen ingeënt of pas getest
is. En we mogen er niet naar vragen. Of liever, de aangesprokene
hoeft geen antwoord te geven. Dilemma dus. Zou het volgende een
oplossing kunnen zijn? Plaats bij elke ingang een bord(je) met de
tekst:
‘Geachte kerkganger, erop vertrouwend dat u gevaccineerd bent of
pas getest, heten wij u van harte welkom. De kerkenraad.’
Met dit zinnetje legt u de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort,
namelijk bij de persoon. En het woord vertrouwen klinkt de kerkganger overbekend in de oren, toch? Er zal een tweedeling door ontstaan, zal iemand tegenwerpen. Maar die tweedeling is er al. Onze
regering heeft een uitzondering gemaakt voor kerkgangers voor
wat betreft samenkomsten van groepen mensen. Onze kerkleiders
hebben dat geaccepteerd of er zelfs op aangedrongen. Dit had
nooit mogen gebeuren. Het virus maakt geen enkel verschil. Door
de kerken een aparte regeling toe te staan is er sprake van zgn. positieve discriminatie.

Nog even dit
Ik ben eigenlijk niet zo bang voor besmetting of een ander
besmetten. Wat ik verwerpelijk vind is de uitspraak die je hoort:
‘Ik ben gezond, waarom zou ik me laten prikken?’ De voorlichtende
boodschap van onze deskundigen luidt: ‘Samen worden we covid de
baas’. Halsstarrige weigeraars hebben daar geen boodschap aan.
Geen goed bericht voor de nabije naaste. Het staat op gespannen
voet met de tekst: ‘Omzien naar elkaar’. Jammer.
J.G. Hoftijzer
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Geldwerving
KerkVenster
21e jaargang
De geldwerving voor de 21e jaargang van KerkVenster is gestart en verschilt niet met voorgaande jaren. Bij dit nummer van KerkVenster is
een folder gevoegd met antwoordstrook. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u de
envelop bij de bezorger in de bus te doen. Is dit
bezwaarlijk, dan komt de bezorger bij u aan de
deur om de envelop op te halen.
Als u de bijgevoegde envelop gebruikt, krijgt de
bezorger het antwoordformulier niet te zien.

Incasso heeft onze voorkeur.
Daarbij geldt het volgende:

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

Wij zijn op zoek
naar een nieuwe

21e JAARGANG NR. 1 • VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021

Hoofdredacteur

Neemt u, neem jij het stokje over?
Reageer per mail: bestuur@kerkvenster.nl of bel voor informatie
met Ap te Winkel, tel. 06-10957481 of Joke Meynen, tel. 06-30881784.
Deze vrijwilligersfunctie is de uitgelezen mogelijkheid om je bezig te houden met een aantal
facetten van communicatie en betrokken te zijn bij het kerkelijk werk in Aalten en Bredevoort.
Joke Meynen, voorzitter redactie

Uw Koninkrijk kome

Begroting KerkVenster 21e jaargang
Startzondag Aalten 2021

Het incassant-ID van Stichting KerkVenster
is NL17ZZZ091236360000.
1. D
 e incassomachtiging op het antwoord
formulier is slechts geldig voor één jaargang.
2. H
 et machtigingskenmerk bestaat uit de postcode, aangevuld met huisnummer en indien
van toepassing een huisnummertoevoeging.
Uw adres op of rond 1 oktober 2021 is
bepalend voor het machtigingskenmerk.
3. I ncasso vindt plaats op:
1 december 2021
(jaar, 1e halfjaar en 1e kwartaal)
1 maart 2022 (2e kwartaal)
1 juni 2022 (2e halfjaar en 3e kwartaal)
1 september 2022 (4e kwartaal)
of de eerstvolgende bancaire werkdag
4. A
 ls u het niet eens bent met de afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Het recht op
terugboeking bestaat 56 kalenderdagen. Neem
binnen 8 weken contact op met uw bank en
vraag de bank naar de voorwaarden.
5. L et u er alstublieft op dat u een rekeningnummer invult dat niet geblokkeerd is voor
incasso.
6. V
 oor mensen met een postabonnement
die door middel van incasso betalen,
gelden dezelfde regels.
De acceptgiro blijft nog voor onbepaalde tijd in
gebruik. Wij vragen u echter, vanwege de kosten
en de hoeveelheid werk, over te schakelen op
incasso.
Mocht u een contante gift willen doen, vult u dan
wel het bedrag in op het formulier. In verband
met de jaarlijkse controle van onze boekhouding
door een accountant willen wij ook de ontvangst
van deze bedragen goed kunnen verantwoorden.
Bovendien is het geld dan niet zichtbaar als de
enveloppe tegen het licht wordt gehouden.
KerkVenster is en blijft een blad voor iedereen
en de bijdrage die u doet is geheel vrijwillig. Door
de ANBI-status van Stichting KerkVenster is de
bijdrage aftrekbaar van het inkomen als u aan de
voorwaarden voldoet.
Namens het bestuur
van Stichting KerkVenster
Benno Elburg

(01.10.2021 t/m 30.9.2022)
Lasten
Druk- en opmaakkosten
Distributiekosten
Huisvestingskosten
Redactiekosten
Administratie- en vergaderkosten
Kosten geldwerving
Rente en bankkosten
Vervanging/aanvulling inventaris
Kosten website
Overige kosten

Euro
61.000
3.750
5.900
2.600
4.900
1.050
700
2.500
3.000
4.450

		
Totaal
89.850

Baten

Euro

Abonnementen (per post)
Vrijwillige bijdragen

1.350
81.000

Tekort (onttrekking aan reserve)
Totaal

7.500
89.850

Bij ‘Druk- en opmaakkosten’ zijn wij ervan uitgegaan dat de meeste KerkVensters bestaan uit 16 tot
24 pagina’s. De andere begrotingsposten zijn mede gebaseerd op de cijfers van de 20e jaargang.
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Speculaasactie van de
Joanne Foundation
Het is al bijna een traditie, de jaarlijkse speculaasactie van de Joanne Foundation in de herfst.
Dit jaar is het alweer de dertiende keer dat bakker
Kuipers uit Winterswijk de ovens heeft opgestookt
om overheerlijke speculaas te bakken voor de
Joanne Foundation.

Het Pastoraal Diaconaal Centrum
De Herberg wil een tijdelijk huis en
geestelijke begeleiding bieden aan individu
ele gemeenteleden die, om wat voor reden
dan ook, even afstand willen nemen van hun
woon-werksituatie en zich willen bezinnen op
levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale
problemen een rol spelen.

Vanaf dinsdag 5 oktober is deze speculaas
verkrijgbaar op de verschillende verkooppunten
in Aalten:
• bij de rijdende winkel van Rudi Veldboom
• bij sportschool Sportesse
• bij DA-drogist Pennings
• bij Primera
• in Bredevoort bij de Spar en
in Dinxperlo bij Optiek Te Kiefte.

Kom-op-adem-midweken

U kunt ook uw bestellingen doorgeven via:
info@joannefoundation.nl, dan kunnen we de
speculaas voor u reserveren. Wees er op tijd bij,
de verkoop loopt hard en op is op! De speculaas
kost € 3,00 per pakje en vier pakjes kosten
€ 10,00. De volledige opbrengst is bestemd
voor ons project in Ndegeya, Oeganda.
Voor meer informatie www.joannefoundation.nl

KampKrant
VERSLAG VAN DE KAMPWEKEN

2021

1

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021

Terrein Beltrum

Kampweek 1: Vol met Flower Power!

‘Leven met verlies’ en ‘In balans’
De Herberg biedt herstelarrangementen van twee
tot zes weken aan. Mensen die last hebben van
eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn
van harte welkom. Daarnaast is er in november
weer een driedaagse rond het thema verlies, voor
mensen die een dierbare hebben verloren en een
vierdaagse over het vinden van balans in je leven.
Deze is vooral voor mensen met beginnende
burn-outklachten.
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen.
Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft
een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt
voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er
is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten
van de mooie omgeving van De Herberg.

Data:

r
het KerkVenste
Verschijnt met
a.s.
van 22 oktober
Kampweek 2: Reis door de tijd

Kampweek 3: Beltrum FM

In Balans
van 24-27 november
Leven met verlies van 29 november-1 december

Informatie:
www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/
kom op adem.

Kampweek 4: Kamplied

Kampweek 5: Tijdmachine

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM
De Herberg, Pietersbergseweg 19,
6862 BT Oosterbeek, tel. 026-3342225
info@pdcdeherberg.nl /www.pdcdeherberg.nl

Vacatures voor zinvol vrijwilligerswerk
Het grootste deel van het werk in Pastoraal
Diaconaal Centrum De Herberg gebeurt door vrijwilligers. Zij zorgen met het team voor een unieke
sfeer en liefdevolle aandacht. De gasten merken
dit op en zien dat als zorg van de Here God. De
meeste van de tweehonderd vrijwilligers werken
jarenlang in De Herberg en hun trouw wordt zeer
gewaardeerd. Toch zijn er ook wel eens vacatures.
Op dit moment zoeken we:
•T
 ussenjaar – diaconaal werker voor minimaal
vijf maanden (intern)
•S
 tafvervangers voor de donderdagavond (eens
per veertien dagen)
•K
 eukenvrijwilligers voor het weekend (eens per
zes weken)
•B
 randwacht voor de zondagnacht (met eventueel broodmaaltijd op maandagmorgen)
Heb je belangstelling, of zou je ander werk in
De Herberg willen doen? Neem contact met
ons op: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
of tel. 026-3342225.
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.

Hallo allemaal,
In week 39 was er
extra aandacht te
gen pesten,
maar natuurlijk mo
et het altijd aandac
ht hebben!
Want, pesten is nie
t leuk! Hoe jong of
oud je bent.
Het kan je heel veel
pijn doen en hier ka
n je
heel lang last van he
bben.
Als je gepest word
t praat hier dan me
t anderen over, het
liefst met volwasse
nen. Zij kunnen je he
lpen en luisteren.
Onze hemelse Vade
r weet wat je meem
aakt, Hij kent je
door en door. Dus
vertel alles tegen
Hem waar je mee zit
Hij helpt je.
,

Gods zegen
Henrike Jentink

Hanne de Vries
komt naar Aalten!

Upstream
Café Aalten
is een maand
geleden van start gegaan.
En wat kunnen we terugkijken
op nu al mooie avonden.

Samen met de band Love Revolution wordt er
op zondag 24 oktober een heel toffe interkerke
lijke jongerenavond georganiseerd vol ontmoeting, worship en verbinding, met elkaar en God!
Na een periode waarin het vooral over corona is
gegaan, heeft deze avond als doel om jongeren
weer eens met elkaar in verbinding te brengen.
Het belooft een avond vol energie, gezelligheid
en bemoediging te worden!
Op de flyer staat een link voor alle info en de
tickets!
We hopen jullie te ontmoeten op 24 oktober!
Naomi Neerhof, Fleur Hobelman
en Hanne de Vries

Een aantal van jullie hebben we al gezien tijdens een van de avonden of tijdens de open
dag. Fijn!
Iedereen heeft wel een buurman of buurvrouw,
een collega, kennis, vriend of vriendin die je
graag meer zou willen vertellen over wat jij hebt
gevonden in je geloof in Jezus. Je gunt het die
ander ook zo! Maar hoe pak je dit aan, dit is
vaak super lastig.
Upstream café is dan de plek waar je zo iemand
makkelijk mee naar toe kunt nemen. Een plek
waar geloof en ontmoeting centraal staan. Een
gezellige plek in het oude café ‘Op d’n Timp’
van Aalten, waar tijd is voor ontmoeting en
waar we samen kijken naar een stream met een
toegankelijke boodschap en eigentijdse muziek.
Het doel is; dat mensen iets van de liefde van
God gaan zien.
Ben je gewoon benieuwd? Of loop je rond met
vragen of voel je je misschien eenzaam ... Elke
zondagavond vanaf 19.00 uur staat de koffie
voor je klaar.
Wij hopen en bidden dat Upstream café in
ons dorp een plek mag zijn waar iedereen zich
welkom voelt. Dat het een plek is waar hoop en
de liefde van God zichtbaar en voelbaar zijn.
We zien uit naar je komst! Landstraat 2, Aalten
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Wat is #Durfte?
Op zondag 26 september hebben we een prachtige startzondag mogen vieren. Aan het eind van
de ochtend was er open huis aan de Ludgerstraat
66. Iedereen kon er een kijkje komen nemen en
er werd uitleg gegeven over #Durfte. Een van de
vragen was waar #Durfte vandaan komt, wat het
eigenlijk betekent en of dat uitgelegd kan worden in
KerkVenster …
Daarom gaat deze Andersumme over #Durfte.

Durf jij je talent in te zetten?
Bij #Durfte gaat het dus om talenten en interesses die je inzet voor de kerk en/of de ander. Om
gelijkwaardige en volwaardige verbinding tussen
verschillende leeftijden. We leren van en met elkaar.
De #Durftegroepen die gemaakt worden zijn
afhankelijk van de talenten die jij wilt inzetten.
Bijvoorbeeld:

#Durfte is de naam van een methode van de
Protestantse Kerk Nederland waarbij jongeren en
volwassenen samen een groep vormen op basis van
een gedeelde passie of een gedeeld talent.
Meedoen met #Durfte houdt in dat je:

#Durfte-moestuin, #Durfte-muziek,
#Durfte-creatief, #Durfte- organiseren,
#Durfte-klussen, #Durfte- koken/bakken,
#Durfte-fotograferen, #Durfte-theater,
#Durfte-techniek …

… de verbinding aangaat met verschillende
leeftijdsgroepen
… talenten gaat ontwikkelen
… samen in gesprek gaat over wat je bezighoudt
waaronder je geloof
… met jouw talent iets doet voor de wereld en de
ander
Hoewel het een landelijke methode is, is elke plaatselijke gemeente vrij het aan te passen aan haar
eigen situatie.

Hoe ziet #Durfte in Aalten eruit?
Er wordt een groep samengesteld op basis van
gezamenlijke interesses. Samen met je groep
bepaal je hoe vaak en wanneer en waar je bij elkaar
komt. Samen met je groep bepaal je wat je met jouw
interesse wilt/kunt betekenen voor een ander.
En ga je met elkaar in gesprek over wat dit
met het geloof/de kerk te maken heeft.
Samen met je groep maak je een programma
om uiteindelijk je doel te bereiken bijv.:
#Durfte-muziek: meewerken aan een
(Regenboog)dienst, of een benefietconcert
organiseren of …
KIJK OOK OP PAGINA 9!
#Durfte-koken: pannenkoeken bakken voor een
buurtfeestje, of (een gedeelte van) het buffet
voor de startzondag verzorgen, of … .

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wanneer je mee
wilt doen dan kun je je aanmelden via jeugdwerk
protestantsegemeenteaalten.nl/activiteiten/ .
Daar vind je een aanmeldformulier waarop je je
interesses kunt invullen. Een aantal jongeren
heeft zich al aangemeld, heel fijn! Maar er kunnen er
altijd meer bij! Dus geef je snel op. En dan zullen
we binnenkort de groepen samenstellen
(ook volwassenen kunnen zich trouwens aanmelden!
Wie durft!?).
Heb je na het lezen van dit stuk toch nog vragen,
stuur dan gerust een mailtje of appje.

