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Kippenvel na elk kinderkamp
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Al meer dan veertig jaar worden er kinderkampen in de zomer georganiseerd voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de
basisschool, door de recreatiecommissie van de Protestantse Gemeente Aalten. De initiatiefnemers van het eerste uur
waren de diakenen van de Hervormde Gemeente van Aalten. Al snel kwam daar de diaconie van de Gereformeerde Kerk bij.
Uitgangspunt was om kinderen die niet op vakantie konden, een leuke vakantieweek te bezorgen.
Die doelstelling is er nog steeds. Nog altijd heeft
het een hoge prioriteit om kinderen waarvan de
ouders of opvoeders niet de financiële middelen
hebben om zo’n kampweek te kunnen betalen,
van een vakantieweek te laten genieten. Door
de commissie wordt er alles aan gedaan om
deze ouders te bereiken, zo is er contact met de
diaconie, met de gemeente, met Figulus en de
voedselbank. Het blijft moeilijk om deze ouders of
opvoeders te bereiken. De moeilijkheid is namelijk dat veel ouders of opvoeders niet staan te
springen om met hun financiële beperking naar
buiten te treden, ondanks het feit dat niemand
van de leiding of andere kinderen hier weet van
heeft. Alle kinderen doen gelijkelijk mee en de
privacy en geheimhouding is volledig gewaarborgd, aldus Joost Roelofsen en Joke Geerdes van
de recreatiecommissie. Na alle beperkingen in de
afgelopen twee jaar zit ik met hen om de tafel om
dit artikel te maken over de kinderkampen.

Nieuw kampterrein
Het oude kampterrein in Borculo had een prachtige ligging en had heel veel mogelijkheden. De
eerste jaren waren boer Gerard en boerin Agnes
nog samen gastheer en gastvrouw van het kamp,
maar in 2014 is Agnes na een ziekbed overleden.
Gerard zette alleen de schouders eronder en de
kampweken konden ook in de jaren daarna steeds
doorgaan.
In de zomer van 2019 overleed ook boer Gerard
tijdens de laatste kampweek. Hij was al enige tijd
ernstig ziek, maar hij drukte iedereen op het hart
dat de kampweken moesten doorgaan! Kampweek 5 heeft dan ook - zoals Gerard dat wilde - de
week waarin hij is komen te overlijden, voortgezet.
Verdrietig, maar vol met mooie herinneringen
aan zeventien jaar kamp in Borculo, heeft de
recreatie
commissie met veel betrokken vrijwilligers en kampleiding thuis afscheid genomen van
Gerard.
Tijdens de kampjaren maar zeker de laatste tijd
was er een goed contact opgebouwd met de zoon
en dochter van de heer Dibbelink. Ze brachten na
het overlijden van hun vader de commissie op de
hoogte van de aanstaande verkoop van de boerderij met grond.
Ze waren ook bereid om aan een eventuele verkoop van het terrein, inclusief de woning en
opstallen aan de kerk, mee te werken. Door alle
partijen, diaconie, de recreatiecommissie, de
familie Dibbelink en de makelaar van de diaconie
is heel serieus gekeken naar een eventuele aankoop van het geheel, maar uiteindelijk heeft men
moeten besluiten dat dit geen haalbare kaart
was. Het was niet alleen de aankoop. Ook de vergunningen bij de gemeente, toekomstige buren
en andere belanghebbenden speelden een rol bij
de beslissing die werd genomen.

Lot uit de loterij

Coronaperiode

De commissie moest dus op zoek naar een nieuw
terrein. Er werd een oproep gedaan in diverse
media. Daaruit voort kwam een twintigtal tips en
na een eerste schifting bleven er tien terreinen
over, die ook allemaal bezocht zijn. Naar aanleiding van de melding op facebook meldde zich ook
de huidige terreineigenaar. Hij had gelezen dat de
commissie een kampterrein zocht. De informatie
bleek zo waardevol dat de commissie besloot om
daar achteraan te gaan. Het was de familie Knol:
vader Hans, moeder Floor en vier jonge kinderen.
Meteen was er een band; het bleek dat de familie
kerkte bij de Euregio Christengemeente in Aalten.
Het terrein en de voorzieningen waren top. De
familie had een korte periode een minicamping
gerund, maar kwam erachter dat dit niet hun
ding was. Door die camping waren echter wel
alle voorzieningen aanwezig die een kinderkamp
behoeft (elektra, waterpunten, riool, etc.). Alleen
de twee kampeerterreinen moesten samengevoegd worden, maar ook dat was geen probleem
voor de familie Knol. Een groenstrook werd door
enkele kampvrijwilligers op een zaterdag gerooid,
waardoor een mooi groot en overzichtelijk kampterrein ontstond.

Alles was geregeld, iedereen was blij en toen
kwam die grote pandemie waar niemand rekening mee had gehouden en ons onderdompelde
in een onrustige periode. Het kinderkamp van
2020 kon niet doorgaan, dat was duidelijk nadat
de gemeenten Aalten en Berkelland hiervoor een
negatief advies gaven.
Vervelend voor de eigenaar van het terrein die
naar de nieuwe uitdaging uitzag, vervelend voor
de commissie, maar vooral vervelend voor de kinderen die er elk jaar naar uitzien. Alle voorbereidingen konden in de prullenbak.
Op naar 2021, dan zou het vervelende virus wel
overgewaaid zijn. Niet dus! De angst van de commissie was dat, als we dit jaar weer geen kamp
kunnen organiseren, dan worden we het misschien wel kwijt. Er waren echter mogelijkheden
om onder zeer strenge regels de kinderkampen
door te laten gaan. Er was regelmatig contact
met de veiligheidscoördinator van de gemeente.
Er werd een protocol opgesteld waar iedereen
zich aan moest houden. Zo werden er o.a. geen
andere personen toegelaten dan de kampleiding,
keuken
mensen, de kinderen en een contactpersoon van de commissie. En ook KerkVenster
mocht niet komen om elke week foto’s te maken
voor de kampkrant; dat deed nu de leiding zelf.
Het heeft fantastisch gewerkt, iedereen heeft
zich voortreffelijk aan de regels gehouden en het
werden vijf geweldige weken met iets meer dan
200 kinderen in totaal.

Foto voorpagina:
Ben Lammers

Overdenking
Even wennen

Evaluatie

Het was wel even wennen zo’n nieuw terrein. Er
waren natuurlijk ook veel vragen: hoe reageert
de nieuwe eigenaar op zoveel kinderen, die niet
allemaal stil op een stoel voor de tent zitten? De
radio gaat soms best een beetje hard en wat te
denken van als er af en toe ‘gekeet’ wordt of wat
je daarmee kunt vergelijken. Het was een onnodig
zorgpuntje, want de eigenaar vond het fantastisch en had er veel respect voor dat alles zo goed
geregeld was en dat er zoveel vrijwilligers waren
om zich daarvoor in te zetten.
Wat ook wennen was, waren de aangepaste
activiteiten. Niet alles wat de leiding graag zou
willen, kon in deze periode. Iedereen heeft zich
echter uitstekend vermaakt en als je de kampkrant leest, merk je dat er niet veel verschil was
met de andere jaren.

Na een korte nazomerpauze gaat het bestuur
aan de slag voor het nieuwe seizoen. Allereerst
worden de huidige kampweken geëvalueerd, wat
ging er goed, wat kan beter, hoe staat het met
de inventaris, tenten, sanitair enz. En niet onbelangrijk hoe staat het met de financiën? Als dat
achter de rug is worden de nieuwe weken voorbereid voor het komende jaar: contact met de
eigenaar van het terrein, kampleiding, onderhoud
en vernieuwing inventaris, contact sponsoren en
leveranciers etc.
De commissie zorgt er ook voor dat er een handboek is, dat zo nodig wordt vernieuwd. Daarin
staan de algemene spelregels waaraan een ieder
zich dient te houden. Zo mag de kampleiding zelf
invulling geven aan hun kampweek als de spel
regels die vastgelegd zijn maar niet worden overtreden. Dat werkt erg goed, daarover doen zich
nauwelijks problemen voor. De meeste spelregels
zijn overigens ook ontstaan met instemming van
betrokkenen.

Wat er allemaal bij komt kijken
Om deze kampen te organiseren komt er heel wat
kijken voordat circa 200 kinderen een fijne kampweek beleven: 60 mensen leiding, 10 mensen voor
de keuken, 10 bestuursleden en niet te vergeten
een grote ploeg van klussers die het materiaal
onderhouden en het kamp opzetten, alles aansluiten, weer afbreken en in de winterstalling
plaatsen. En wat te denken van de organisatie
bij de opgavedag in de Zuiderkerk. Alles moet
dan in zeer tijd korte tijd (dezelfde dag) geregeld
worden: inschrijving, alle wensen proberen te vervullen - en dat zijn er vele - en ‘s middags de indeling bekendmaken en afrekenen met de ouders of
opvoeders. Maar dankzij een slim Excel systeem,
ook ontworpen door een slimme vrijwilliger, is
alles op dezelfde dag gepiept en weten kinderen
en ouders waar ze aan toe zijn.
In totaal zijn dat circa honderd mensen die met
hart en ziel elk jaar paraat staan.
Als afsluiting van de kampweken worden alle vrijwilligers en kampleiding uitgenodigd voor een
reünie bij Jan Veldboom aan de Slaadijk voor
een heerlijk avondje bijkletsen bij het kampvuur.
Onder het genot van een hapje en een drankje
en ondertussen kan men deelnemen aan het
vogelschieten.

Tot slot
Er mag geconcludeerd worden dat de organisatie en de beleving van de kinderkampweken in
uitstekende handen is, zeer goed georganiseerd
door een zeer betrokken commissie. Dat het een
hele verantwoordelijkheid is voor de commissie
deze kinderkampen te organiseren kunnen we
afleiden uit een paar uitspraken van bestuur en
leidinggevenden.
Een bestuurslid:
‘Zolang ik nog kippenvel krijg als aan het eind
van de kampweken alles goed verlopen is,
zal ik meehelpen om het te organiseren.’
Een leidster:
Als ik zelf later kinderen heb en dan denken
‘Wat deden we toch allemaal met die kinderen?’
Een ouder:
‘Ik heb een kind terug gekregen dat drie jaar
ouder is qua sociale ontwikkeling.’

Budget voor een kampweek
Voor elk kind is € 70,00 verschuldigd voor een
kampweek. Daar kunnen niet alle kosten van
betaald worden. De commissie beschikt echter
over een aantal fantastische sponsors.
Zo worden de aardappelen geleverd door een
aardappelboer uit Lintelo, vervoer van bagage
door een bedrijf uit Aalten, 10% korting bij een
grote supermarkt in Aalten, en soms sponsoren
bedrijven eenmalige uitgaven of bepaalde
producten.
Ook mag de commissie al jaren het materiaal opslaan bij een groot bedrijf in Aalten.
Dit bedrijf heeft recentelijk fors uitgebreid
waarbij ook de opslagplaats op die plek moest
wijken. Toch werd een er een mooie plek terug
gevonden bij dat bedrijf. Een prachtig gebaar
dat ook laat zien dat het werk van deze commissie zeer gewaardeerd wordt.
Daarnaast beschikt de commissie sinds enkele
jaren over een gesponsorde zeecontainer, die

ook door een groot transportbedrijf uit Aalten
op zijn plek wordt gezet.

Nieuwe sponsors
Er vallen ook sponsors af, vaak om begrijpelijke
redenen. De commissie is dan ook op zoek
naar nieuwe sponsors, groot of klein, u mag
altijd de voorzitter (Joost Roelofsen) bellen,
tel. 06-25065251.
Jaarlijks heeft de commissie ca. € 18.000 nodig
om het financiële plaatje rond te krijgen.
Ca. € 14.000 komt binnen via de kampgelden,
een deel door sponsors en de rest past de
diaconie van de PG Aalten bij.
Daarbij mag ook nog aangetekend worden dat
de leiding een vast budget per kind krijgt voor
die week maar dat ze zelf ook vaak nog wel
creatief sponsors inschakelen voor wat extra’s
in die week.
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Dankdag
Op 3 november a.s. zal collega Folkert de Jong
om 19.30 uur een dankdagviering houden in
de Oude Helenakerk. Ik weet nog hoe bijzonder
ik het vroeger als kind vond om ‘s avonds op
een doordeweekse dag aan de hand van mijn
vader naar de kerk te gaan en te horen over de
gewassen die groeien en de boeren die vol overgave zaaien en oogsten. De verbeelding bracht
me op de boerderijen van mijn opa’s en oma’s
en in de natuur, waarin ik graag vertoefde.
Later ontdekte ik – mede door vele pastorale
gesprekken – dat dankbaarheid een belangrijke waarde is. Dankbaarheid leert je zien met
andere ogen. Dankbaarheid maakt je ontvankelijk voor die wereld, die wij vol ontzag God
noemen. Dankbaarheid geeft ruimte aan ons
vermogen te genieten van de schepping en
van de mensen die ons leven de moeite waard
maken.
Het dankgebed dat ik op startzondag uitsprak,
deel ik op verzoek met u:
God, die onze Vader-Moeder bent, Schepper en
Geest die alle schepselen bezielt en in beweging
brengt. Wij danken U voor uw adem in ons,
waarmee we woorden kunnen spreken van
bemoediging, hoop en humor, waarmee we uw
liefde kunnen bezingen.
We danken U voor ons lichaam dat – zonder
dat we erbij nadenken – zoveel voor ons doet
en waarmee we kunnen voelen, waarmee we
kunnen tasten, waarmee we kunnen reiken
naar de ander.
We danken U voor het bloed dat warm door
onze aderen stroomt en dat het levens- en
liefdesteken van Christus in zich mag dragen.
Dank voor de bloedband die ons verbindt met
ons voorgeslacht, dat ons iets van zijn
levenswijsheid en geloofsvertrouwen heeft
overgedragen. Hopelijk zullen ook wij aan wie
na ons komen overdragen wat ons tot voedsel
voor de ziel is geworden: inzichten die ons met
bloed, zweet en tranen, maar ook in geluk en
dankbaarheid gegeven zijn.
Uw levende Woord gaat nog altijd voort.
En we zijn dankbaar voor de rijke traditie
waarin we mogen staan, die richting geeft,
die stof tot nadenken geeft, die ons bepaalt
bij de vraag hoe we mens kunnen zijn zoals we
bedoeld zijn. En we danken U dat we al die
vragen met elkaar mogen delen.
Eeuwige, we danken U voor de tijd die U ons
hebt gegeven, tijd om te leven, tijd om te zijn.
Van U is het verleden, de toekomst en het
heden. Mogen wij het ‘heden’ ervaren als een
gezegende tijd, zelfs als het leven ons zwaar
valt.
En mogen wij de toekomst tegemoet zien
als een belofte, als een glinsterende stip aan
de horizon. Mogen wij haar ontdekken in ons
diepste verlangen naar gerechtigheid, liefde
en vrede. En mogen wij door dat verlangen
vreugdevol en hoopvol naar die toekomst
op weg gaan.
Netty Hengeveld
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543 451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543 452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

bredevoort

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

BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld

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

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

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

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Collectes en giften
SEPTEMBER 2021
Giften via wijkmedewerksters / predikant

Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 65,00

Collectes in de dienst

Kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 79.35

Wij feliciteren

Collectes online diensten juli, augustus

Excuses aan mevr. D.H. te Bokkel, Haartweg 12,
die op 9 oktober haar 85e verjaardag vierde en
niet in het vorige nummer van KerkVenster is vermeld. Alsnog gefeliciteerd!
In de komende weken vieren mevr. J.G. LensinkKolenbrander, Modelmakerijstraat 17 in Gaanderen en dhr. H.W. Luimes, Bolwerkweg 1 hun
verjaardag. Mevr. Lensink wordt op 28 oktober 85
jaar en dhr. Luimes viert op 3 november zijn 80e
verjaardag. Allebei van harte gefeliciteerd en een
fijne dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00

Samen Eten

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

Overlijden ds. van Ziel
De kerkenraad ontving het bericht van overlijden
van ds. Gerben van Ziel. Hij overleed op 23 september in de leeftijd van 91 jaar. De begrafenis
vond plaats in de Grote Kerk te Velp. Ds. van Ziel
was predikant in Bredevoort van 1968 tot 1973.
Daarna werd hij legerpredikant. Het correspondentieadres is op te vragen bij Ada Endeveld.

Op 13 oktober was er weer Samen Eten in ’t Koppelhuis. Er waren veel meer mensen dan de vorige
keer. De humkessoep was heerlijk en de toetjes
als vanouds ook. De dames die kookten waren erg
blij met het anonieme briefje (zie foto).
De volgende keer is er Samen Eten op 3 november,
vóór de kerkdienst van dankdag. De zaal is open
om 17.30 uur, het eten begint om 18.00 uur. Voor
de volgende keer opgeven bij Wilma (beheerder,
tel. 06 27504112), Diny Luimes of Ada (zie
colofon Bredevoort).

Vrijwilligersavond

Fluister tot mij
God,
fluister het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.

Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.

Amen
ds. Marleen Blootens

Bron: petrus.protestantsekerk.nl

De vrijwilligersavond voor mensen die bezoekwerk
doen, is geslaagd. Ds. Hannie Wassink-Pluimers,
predikant bij Marga Klompé, vertelde over pasto
raat in het verpleeghuis: over contact maken met
mensen en hoe lastig dat was de laatste anderhalf jaar. Het onderlinge gesprek kwam door deze
thema’s goed op gang. Verder vertelde ze over
palliatieve zorg, de zorg aan mensen die slecht
nieuws gehad hebben, niet alleen vlak voor hun
sterven, maar ook in een eerder stadium.
Duidelijk is dat pastoraat altijd maatwerk is, dat
luisteren de basis is en dat je van tevoren niet
weet wat iemand wil. Mensen verschillen en hun
wensen verschillen en alleen goed luisteren naar
een ander persoon leert ons wie zij zijn en wat zij
willen.
Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten en
samen te praten.
Ada Endeveld

Rooms-Katholieken gastvrij ontvangen
in de protestantse kerk van Bredevoort
Op zondag 17 oktober jl. vond er een bijzondere
kerkdienst plaats in de St. Joriskerk in Bredevoort
met medewerking van het rooms-katholiek kerkkoor.
In de viering werden kunstvoorwerpen uit
de gesloten rooms-katholieke kerk geplaatst
in de protestantse kerk van Bredevoort.
Het betreft een houten beeld van Maria en het kind Jezus
uit de 18e eeuw, een houten beeld uit begin 20e eeuw van
Sint Joris, een geëmailleeerd icoon van Maria en kind naar
Grieks-Orthodoxe trant en een stenen reliëf van Sint Joris
uit de 16e eeuw. Van dit reliëf wordt gezegd dat dit vroeger
in de stadspoort van Bredevoort heeft gezeten.
Zoals bekend, is de katholieke St. Georgiuskerk in Bredevoort afgelopen voorjaar gesloten, maar er is een Katholiek
Kontakt in Bredevoort blijven bestaan. Die groep houdt van
tijd tot tijd een viering en is heel blij dat zij gastvrij terecht
kan in de protestantse kerk. De contacten tussen katholiek
en protestant in Bredevoort zijn al tientallen jaren heel
goed en nu de Rooms-Katholieken geen kerk meer hebben,
zijn zij welkom in de protestantse kerk. Maar niet alleen de
mensen zijn welkom, ook een aantal kunstvoorwerpen werd
gastvrij ontvangen en dat gebeurde dus afgelopen zondag.
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Tekst: Jos Wessels - Foto’s: Jan Ebbers
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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.

Even voorstellen
Ik ben Frans Brandenburg,
getrouwd met Sanne en
vader van vier jongens.
Wij wonen aan het einde van
de Gendringseweg in Lintelo.
Ik studeer in deeltijd theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit in
Heverlee (Leuven, B).
Daarnaast werk ik als jeugdwerker in de PG Elst. Wij zijn
met ons gezin betrokken als
gemeentelid in de PG Varsse
veld. Ik kom stagelopen bij
jullie in de gemeente als predikant en daar heb ik erg veel zin in. Mijn stage
is begonnen in oktober ‘21 en loopt door t/m
juni ‘22.
In Aalten ga ik vooral samenwerken met ds. Folkert de Jong. Jullie zullen mij tegenkomen bij
pastoraat in wijk Kobus, verschillende vieringen,
#durfte en Krux. Het lijkt mij leuk om jullie te
leren kennen. Mocht ik jullie niet ontmoeten, kunt
u mij altijd opzoeken om een praatje te maken.
Ik ben te bereiken op dit mailadres:
f.brandenburg@gmail.com.
Met hartelijke groet,
Frans Brandenburg

bredevoort

Aantredend:
Aftredend:

Diaconie: 	Hajo te Paske

Ineke Nieuwboer

Ouderling:	
Tijme Bouwers

Overzicht giften
Collectes in de Kerk:
12-09 M
 issionair werk (PKN)  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
19-09 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
26-09 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
03-10 K
 erk en Israël  .   .   .   .   .   .   .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

–

Eddy Kämink
Riet Beernink-Lubbers
Ineke Nagel-Veldboom

Jeugdouderling:
€ 414,90
€ 398,75
€ 298,57
€ 243,63
€ 373,86
€ 309,39
€ 247,50
€ 294,55

Henri van Eerden

Kerkrentmeester:	
Jan Willem Jentink

Lucie Westervelt-Houwer

Zendingsbusjes Oude Helenakerk:  .   .  € 73,36

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen:
Collecte bijdrage sept.   .   .   .   .   .   .

€ 15,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD
groenekerk@
kerkvenster.nl

Afscheid ambtsdragers 7 november
in de Oude Helenakerk

Ontvangen via G.J. Prinsen  .  .  .  .  . € 10,00
en via Christien Kremer  .   .   .   .   .   .  € 20,00

Op woensdag 27 oktober kook ik en kunnen
‘singles’ tussen de 25 en 55 jaar vanaf 17.30 uur
aanschuiven op de Ludgerstraat 66. Naar aanleiding van vragen of de kerk niet ‘iets voor singles’
kan organiseren zijn we gestart met (d)eten
met de dominee. Inmiddels hebben zich een paar
mensen aangemeld. Het gaat bij het (d)eten
met de dominee niet om daten, maar om
(samen) eten. Na het eten kunnen we gaan
wandelen, fietsen, een film bekijken of een onderwerp bespreken.
Wil je mee-eten, meedenken, meepraten
of meedoen, stuur dan een mailtje of
whatsapp-berichtje 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.
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Deze straatkinderen in
Colombia zijn kampioenen!
‘Als wij voor jullie een voetbalteam gaan opzetten, gaan jullie dan je best doen
op school?’ ‘Jaaaaa!’ juichten de straatkinderen in Medellín, een grote stad in
Colombia. Het project is zo’n groot succes, dat er inmiddels elf voetbalteams zijn.
Met onze steun is er een sportveld aangelegd.
‘Ik ben geen goede speler, maar ik hou van voetballen’, zegt de 15-jarige Dahiana Aguirre. Al vier
jaar doet ze mee aan bijna alle activiteiten van
Fundación Caminos. Deze Colombiaanse organisatie biedt kinderen een uitgebreid programma
van sport, cultuur en onderwijs en geeft ouders
hulp bij de opvoeding. Dahiana: ‘Voetbal is mijn
passie en Fundación Caminos mijn tweede thuis.
Ik krijg er alle hulp die ik nodig heb. Zo heb ik
geleerd beter te praten. Vroeger was ik heel verlegen en nu durf ik veel meer dingen te zeggen.’

Misbruik en verslaving
De kinderen die hier komen voetballen, komen uit
gezinnen met huiselijk geweld, seksueel misbruik
en verslaving. Hun ouders stimuleren de kinderen
niet om iets van hun leven te maken. Sebastián
Cartagena (13) heeft meer geluk. Hij is vijf jaar
geleden bij Fundación Caminos terecht gekomen,
doet het goed op school en is keeper. Sporten
is voor hem vele malen beter dan thuis zitten:
‘Hier maak ik vrienden en trainen we als team.

We helpen elkaar en proberen elke wedstrijd te
winnen.’
Naar school gaan is een voorwaarde. Ieder kind
krijgt hulp en advies, zodat ze uiteindelijk zelf
in staat zijn een keuze te maken voor een vak
opleiding of een baan. ‘We leren hen discipline’,
legt coach Diego Benítez uit. Zelf komt hij uit
deze buurt. ‘Ik denk dat zonder dit project zestig
procent problemen zou hebben met drugs en

alcohol, of aangesloten zou zijn bij een van de
criminele bendes in de wijk. Hier vinden ze een
nieuwe, positieve familie.’

Een eigen sportveld
Fundación Caminos wordt gesteund door de stichting Straatkinderen Medellín. Ze maakten gebruik
van twee sportvelden in de buurt. De velden
zijn zanderig en er liggen rotsen. Uitbreiden kon
niet, omdat er al 33 trainingen per week zijn.
Daarom wilden ze graag een eigen sportveld aanleggen, zodat er meer activiteiten georganiseerd
kunnen worden. Naast voetbal droomden ze van
basketbal, volleybal en veldtennis.
Inmiddels is het gelukt dit nieuwe veld aan te
leggen en trainen er elke dag nieuwe k ampioenen.
Als er even geen trainingen zijn, wordt het veld
verhuurd, zodat de organisatie minder afhankelijk
wordt van Nederlandse hulp.
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Stichting Restauratiefonds

10 oktober
Fietstocht van het Restauratiefonds
Tekst en foto’s: Jan Oberink
Reeën in Het Goor
Deze koeien hebben ook heel wat te zien.

We fietsten de 30 km route. Start vanaf het terrein bij Dorcas en van daaruit richting Dale naar
‘t Goor waar we achter in een wei twee reeën
zagen staan. Het werd hen te druk met al die
fietsers en verdwenen alras in de bosschage.
Nog even een discussie met Joke. In de aanwijzingen stond ‘LA Leemhorstweg’, maar op het
naambord stond ‘Leemhorstdijk’. Toch maar even
verder fietsen maar er kwam geen Leemhorstweg.
We pikten de route na een kleine omweg toch
wel weer op en niet lang daarna arriveerden we

bij de pauzeplek van de familie Gussinklo aan
de Halteweg. Het vervolg van de tocht ging door
de dreven van Lintelo en De Heurne via paadjes
die ons totaal onbekend waren. Bij het zoeken
naar het straatnaambordje van de Koopweg
werden enkele fietsers op het verkeerde been
gezet (er was nl. geen bord te ontdekken). Ook zij
moesten een omweg maken om weer op de juiste
route terecht te komen. Maar ach, wat geeft het.
Het was een prachtige, zonnige herfstdag en
fietsen is voor het plezier.
Het eindpunt van de tocht was op het terrein bij
aardbeienboer Lensink. Daar kon de inwendige
mens worden versterkt met een heerlijke hamburger of worst.
Ook kon een gokje worden gewaagd voor een
prijs in de verloting.
We hadden al een hele tijd niet meer zo ver
gefietst en wisten weer precies waar we de

Bij Gussinklo op ‘de plas’ (de plaats) was de eerste pauze.
Bomen hebben zo te zien flink wat te lijden gehad
van de droogte van de afgelopen jaren.

Fietstocht
Bij fris maar zonnig weer
hebben 146 fi
 etsers genoten van een mooie
tocht door Dale en
Lintelo.
De pauzeplekken werden
goed bezocht en loten
vonden gretig afname.
De bruto-opbrengst van
deze tocht was bijna
€ 1.200. Allen hartelijk
dank voor uw deelname.
Namens Stichting
Restauratiefonds
Oude Helenakerk
H.J.W. (Harm) Veldhuis

spieren hebben zitten. Op weg naar huis hebben
we de Beeklaan maar gemeden. Dat zagen we
niet meer zitten.
Uitrusten op het eindpunt. Ook lotenverkoop
voor een verloting. Voor de bewaking van de
prijzentafel wordt ook gezorgd.

Ook de fietsen zijn er wel aan toe.

Een mooi doorkijkje
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NBV21, dicht bij de bron
De NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie,
uit 2004. De vertaling is bijgewerkt, up-to-date gemaakt en verbeterd. Een uniek aspect
is dat hierbij ook uitvoerig gebruik gemaakt is van reacties van lezers. Na de introductie
in 2004 is massaal gehoor gegeven aan de oproep om leeservaringen te delen.
Het leverde duizenden reacties op. Het laat zien hoe de Bijbel leeft en hoe intensief
die gelezen wordt. Mede dankzij de inbreng van deze lezers is de vertaling verbeterd.
De NBV was al een vertaling voor iedereen, de NBV21 is ook ván iedereen.
Bron: www.nbv21.nl

Verschillende uitvoeringen

Vertrouwd en nieuw

Scheurkalender
ISBN 9789089122612

De NBV21 combineert het goede
van de NBV met alles wat er nog
beter kan. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd is en als nieuw.

Dicht bij de bron
Elk vers is opnieuw getoetst aan
de brontekst en verbeterd waar dat
nodig was. En er is extra aandacht
besteed aan consistentie in de vertaling. Daardoor kun je teksten die
met elkaar te maken hebben nu
makkelijker aan elkaar verbinden.
Dat maakt deze vertaling nog
nauwkeuriger.

Ontdek meer
Waar in de brontekst op verschillende plekken hetzelfde motiefwoord gebruikt wordt, zie je dit nu
terug in het Nederlands. Hierdoor
krijg je meer oog voor extra betekenislagen in de tekst.
Daarnaast is er in de NBV21 ruimte
om zelf te ontdekken wat de tekst
te zeggen heeft, doordat er geen
onnodige sturing gegeven wordt in
de vertaling.

Standaardeditie

Standaardeditie Deluxe

Edge Lined-editie

Een stijlvolle standaardeditie voor
een brede doelgroep. Deze is verkrijgbaar met en zonder deutero
canonieke (DC) boeken.
• Standaardeditie zonder
DC Hardcover
ISBN 9789089124005   . € 38,00
•M
 et DC hardcover
ISBN 9789089124012  . € 39,50

• L uxe uitvoering met duimgrepen
hardcover
ISBN 9789089124029  . € 77,50

Unieke bijbel met de hand afgewerkt. Een bijbel voor het leven.
• Speciale introductieprijs tot
1 december 2021
hardcover  .   .   .   .   . € 150,00

Huisbijbel

Compact tijdloos

Compact modern

Een prettige leeservaring
door een iets grotere letter.
• Standaardeditie zonder
DC hardcover
ISBN 9789089124036   . € 48,00
•M
 et DC hardcover
ISBN 9789089124043  . € 49,50

Dit is de compacte editie van de
NBV21. Deze tijdloze variant van
de NBV21 Compact is een bijbel
met een flexibele band en een
cognac-kleur.
• I SBN 9789089124104
Paperback uitgave  .  .  . € 55,00

Deze moderne variant van de
NBV21 Compact heeft een volledig
linnen omslag in een antraciet tint.
Het linnen zorgt voor een natuurlijke uitstraling, en door de kleuren
oogt deze editie gedurfd.
• ISBN 9789089124111
Hardcover  .   .   .   .   .  € 52,50

Breed gedragen
De NBV21 stoelt op een breed
draagvlak. De basis is gelegd door
een interconfessioneel team van
vertalers en meelezers. Alle reacties
op de NBV van duizenden Bijbel
lezers uit de breedte van de kerken
en van vele experts zijn meegewogen en verwerkt.
Verbeteringen in de NBV21 zijn
wetenschappelijk getoetst, waardoor de vertaling nog sterker staat.
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EEN BIERTJE METmet
DE DOMINEE?de dominee
Biertje
PASTORAAT IN HET CAFÉ!

Neem en lees

27 oktober 20.00 uur Schiller

Oktober 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Efeziërs 6:18-24
Jesaja 30:1-11
Jesaja 30:12-22

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

25
26
27
28

Jesaja 30:23-33
Jesaja 31:1-9
Jesaja 32:1-8
Johannes 9:1-12

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

29
30
31

Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-34
Johannes 9:35-41

Oordeel (niet)

November 2021

Wappies – schapen. Boeren – stadjers.
Zwart – wit. Boomer – millennial

Maandag
1 Allerheiligen 		 Psalm 33
Dinsdag
2 Spreuken 15:1-18
Woensdag
3 Dankdag 		
Spreuken 15:19-33
Donderdag
4 Jesaja 32:9-20
Vrijdag
5 Jesaja 33:1-12

Ik heb nu vast al wat tegenpolen gemist in dit
rijtje. Heel vaak merken we de tegenstellingen op
in Nederland-nu. Hoe harder de tegenstellingen
gevoeld worden, hoe meer we oordelen over
elkaar hebben.
Meningen, in hoofdletters, (voor)oordelen vliegen
over en weer. Maar het klópt toch wat je denkt?

Foto Michael Belk

Hoe kan die ander nou zo ***** zijn? En kun je
anders niks meer over elkaar zeggen? Is het
niet ook terecht dat we ons uitspreken? Er zijn
mensen die van oordelen letter
lijk hun beroep
hebben gemaakt (rechters). Als we zeggen dat we
niet mogen oordelen, hoe zit het dan met echte
criminelen?

Bij de diensten Aalten

ZONDAG 24 OKTOBER
10.00 UUR ZUIDERKERK

bla bla
bla...

???
THEMA

Kennen
wij
elkaar?
VOORGANGER: DS HENDRIK JAN ZELDENRIJK
MUZIKALE ONDERSTEUNING:
SANDER AND FRIENDS EN OP ORGEL HARRY VAN WIJK

Levendig en Flexibel

We volgen ons hart.
We hebben het lef om
anders te zijn, stappen
te durven zetten om
op een creatieve en
levendige manier een
dienst te houden.
Voor jong en oud!

LeF-dienst
Op zondagochtendochtend 24 oktober wordt er een Regenboogdienst gehouden in de Zuiderkerk. Het thema van de
dienst is ‘Kennen wij elkaar?’. De Protestantse Gemeente
Aalten kent nog steeds veel leden, maar in hoeverre kennen
we elkaar? En vinden we het belangrijk en waardevol om te
kennen? Ds. Zeldenrijk zal voorgaan in deze dienst, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Sander en friends en
Harry van Wijk.
We zien jullie graag op zondagochtend in de Zuiderkerk!

Zingen!
Zondag 31 oktober is het Hervormingsdag. ’s Ochtends om 09.30
uur vieren we in de Oude Helena
kerk samen het 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.

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 23 oktober

Zondag 24 oktober

Stegemanhof

19.00 uur:

mevr. Jentink

19.00 uur:

nog niet bekend

09.30 uur
collecte:
uitgangscollecte:

Beth San

19.00 uur:

19.00 uur:
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Zondag 24 oktober
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. M. Andela-Hofstede
NBG en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk Regenboogdienst
collecte:
NBG en Kerk

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur:

St. Joriskerk

ds. H. Knol, Zutphen
Diaconie
Kerk

Kerkdiensten Aalten

Zondag 31 oktober

Ambthuis

St. Joriskerk

ds. Ada Endeveld

mevr. Bron

09.30 uur 	ds. A.G. Endeveld Heilig Avondmaal
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Beth San

Woensdag 3 november

Stegemanhof

dhr. Brethouwer

St. Joriskerk

19.30 uur
collecte:
uitgangscollecte:

dhr. H. de Vries - Dankdag
voor gewas en arbeid
Diaconie
Kerk

Zondag 31 oktober
09.30 uur:

Oude Helenakerk

collecte:

ds. E. van Deventer Heilig Avondmaal
Werelddiaconaat en Kerk

11.00 uur:

Zingen in de kerk

Woensdag 3 november
19.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk
ds. F. de Jong
Werelddiaconaat

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

Huwelijksdienst

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
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

Op vrijdag 29 oktober a.s. om 13.00 uur
trouwen in de St. Joriskerk te Bredevoort

Maarten Westerveld &
Lisa Smeenge
Voorganger in deze dienst
is ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Westerveld, Eligiusstraat 2
- mevr. Luiten-Verschoor, Haartseweg 29
- fam. Kremer, Bredevoortsestraatweg 107
- fam. Rijks, Nijverheidsweg 95

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.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

25 okt	mevr. J.C. Veerbeek-Winkelhorst
Geurdenstraat 20, 7122 CG
25 okt	mevr. G.H. Kremer-Meinen
Brakenweg 6, 7122 LN
27 okt	dhr. J.W. Schuurman
Julianastraat 1, 7121 CC
28 okt	mevr. A.C. Lourens-Kuiper
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
28 okt	mevr. U. van Eerden-Thamm
Hamelandroute 70, 7121 GZ
28 okt	dhr. H. Luiten
Emmastraat 27, 7121 CE
29 okt	mevr. J.H. Houwers-Schreurs
Elshoekweg 18, 7122 NG
31 okt	mevr. J. van Dommele-de Bruijn
Halteweg 19, 7122 MC
31 okt	mevr. C.J. van Meggelen-de Gooijer
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
1 nov	dhr. D. Douma
Huygensstraat 4, 7121 VH
2 nov	mevr. J.B. Jentink-Ebbers
De Hoven 15, 7122 BJ
2 nov	mevr. O. Hartemink-Molleman
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
3 nov	mevr. W. Wijnveen-Kämink
Bongenkamp 103, 7122 TW
4 nov	mevr. H. ter Beest-Hoornenborg
Manschotplein 63, 7121 BL
4 nov	dhr. G. Prinsen
Eligiusstraat 36, 7121 ED
4 nov	dhr. G.A. Klein Entink
Frankenstraat 28, 7122 ZS
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Zuid

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

Anneke
Wattel-de Vries

ds. Elizabeth
van Deventer

Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

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

Verhuisd

Verhuizingen

Wim Legters is na een verblijf aan de Morgenzonweg verhuisd naar De Vredense Hof, Vredenseweg 81e, afdeling somatiek, kamer 177. We
wensen hem daar een goede en gezegende tijd
toe.

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!

Zieken

Meerdere mensen zijn getroffen door ziekte of
andere narigheid. Het is goed om ook hier nog
eens te vermelden dat we namen van mensen
alleen vermelden als zij daar toestemming voor
hebben gegeven. Het kan daarom goed zijn dat
u zieken kent die hier niet genoemd worden.
Aarzel niet om even naar hen om te zien. Meestal
wordt een kaartje, bloemetje of bezoekje zeer
gewaardeerd!
Bennie Klein Entink, Dinxperlosestraatweg 119,
7122 JM Aalten mocht weer naar huis na een
opname in het ziekenhuis in Enschede. Betsie ter
Maat, Dinxperlosestraatweg 15, 7122 AD Aalten
is geopereerd aan haar schouder. Gerda Meijnen
revalideert al enige weken in Pronsweide, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk. Langzaam maar
zeker gaat ze vooruit, maar voorlopig verblijft ze
nog in Pronsweide. Allen die lijden aan lijf of leven
wens ik kracht en doorzettingsvermogen toe.

Bij Wilma Luiten is de afgelopen tijd kanker
geconstateerd. Ze gaat nu een traject van behandeling in. We wensen haar daarin veel kracht en
zegen en Gods nabijheid toe.
Ook alle andere zieken wensen we beterschap,
kracht en sterkte toe.

Geboren
Prachtig nieuws! Op 19 september 2021 is Jesse
geboren. Zoon van Frank en Gerdienke Graven van Eerden, De Hare 90 en broertje van Tian. We
wensen jullie als gezin alle goeds en Gods zegen
toe. Op het geboortekaartje staat:
	Hoera Tian heeft een broertje!
Welkom lieve Jesse.
	Allemaal zijn we blij,
Want we hebben er een kindje bij.
Maar ik heb zelf de meeste schik,
Want de grootste blijf ik.

Bijeenkomst bezoekwerk
We hebben nu drie bijeenkomsten gehad met
mensen die betrokken zijn bij het bezoekwerk. Op
maandag 25 oktober is de laatste. Het zijn goede
en opbouwende avonden. Ik vond het fijn om
jullie beter te leren kennen en ik hoop dat jullie
mij nu ook wat beter hebben leren kennen. Zo
kunnen we samen het bezoekwerk en het pastoraat zo goed mogelijk vormgeven. Ook kunnen we
elkaar sneller en beter vinden.

Ziekte

Bijeenkomsten bezoekmedewerkers
Tijdens de eerste bijeenkomsten met de mensen
die bij het bezoekwerk zijn betrokken, op 27
september en 4 oktober heb ik met een aantal
bezoekmedewerkers uit ‘mijn’ wijk kennis kunnen
maken. Jullie inbreng wordt zeer gewaardeerd.
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
Mijn vakantie zit er (bijna) op: vanaf maandag 25
oktober ben ik weer bereikbaar en beschikbaar.

Algemeen

Bedankt
Bedankt voor de meelevende berichten en
kaartjes die ik mocht ontvangen omdat ik ziek
was. Dat doet goed! Ik hoop er na mijn vakantie
in week 42, weer helemaal te zijn.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

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. Als ik in
gesprek of vergadering ben, neem ik niet op,
maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt eventueel ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een appje sturen of mij mailen.
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

Ziek
Mevr. Klumpenhouwer, Bredevoortsestraatweg 80,
werd begin oktober opgenomen op de IC in Win
terswijk. De situatie was zorgwekkend, maar
inmiddels is ze overgeplaatst naar een verpleegafdeling en gaat het geleidelijk aan een beetje
beter. We wensen je een volledig herstel toe,
Ineke! Alle goeds en Gods zegen voor jou, voor
Henk en de kinderen en kleinkinderen.

Waarom?
Verschillende mensen hebben te maken met ernstige of chronische ziekte, met psychisch lijden,
met eenzaamheid en gemis. De vraag naar het
‘waarom’ dringt zich in zulke situaties soms
pijnlijk aan je op. De brief 1 Petrus geeft geen
antwoord op het ‘waarom’, maar spreekt over
‘onverdiend leed’ en verwijst verderop naar het
onverdiende lijden van Christus. Er is geen reden
voor wat je overkomt. Aan de andere kant voelt
het wel als ‘genade’ (als iets dat je onverdiend
krijgt) als je kracht krijgt het leed te verdragen.
1 Petr. 2: 19 NBV ‘Het is een blijk van genade als
iemand, doordat zijn aandacht op God gericht
is, in staat is onverdiend leed te verdragen.’ Ik
wens jullie toe dat die kracht je – in welke situatie
dan ook – gegeven wordt. Praten over dergelijke
levensvragen kan soms lucht geven. Neem gerust
contact op als u daar behoefte aan hebt.

Overleden
Precies een week voordat ze 90 zou worden is
Mien Jansen-Ruessink, Hogestraat 58, onverwacht
overleden. Op 9 oktober namen we in een dankdienst voor haar leven afscheid van haar en werd
ze bijgelegd in het graf bij haar man Bernard. We
lazen in de viering onder meer hun trouwtekst uit
Galaten 5: Dient elkander door de liefde. Dat was
een tekst die goed bij haar paste. Ze uitte – in
alle bescheidenheid – haar liefde in de zorg en de
belangstelling voor anderen. Mogen de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen ook de belangstelling en zorg van de Eeuwige en van de mensen
om hen heen ervaren. Elders in KerkVenster treft u
haar in memoriam aan.

Huwelijk
Op 29 oktober a.s., direct na hun burgerlijk huwelijk, zal de huwelijksviering van Maarten Westerveld en Lisa Smeenge, Willemstraat 23, plaats
hebben in de St. Joriskerk in Bredevoort. De dienst
vangt aan om 13.00 uur. Veel geluk gewenst,
Maarten en Lisa, en Gods Zegen over jullie
verbintenis.

Dank je wel
Mij bereikte het bericht dat de ambtsdragers
Hajo te Paske, Henri van Eerden, Ineke Nieuwboer
en Riet Beernink-Lubbers zullen aftreden. Vanaf

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

deze plaats wil ik jullie heel hartelijk danken voor
jullie inzet en betrokkenheid voor en bij het kerkelijk werk.

Verhuizing
Mevr. Heideman-Piek (voorheen Varsseveldse
straatweg 29D) is verhuisd van de Mariënhof in
Lichtenvoorde naar het Hoge Veld, Frankenstraat
87-6. Hopelijk voelt het snel vertrouwd in deze
nieuwe omgeving.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Zieken
Na een periode van revalidatie in Pronsweide
mocht Henny Somsen-Luiten, Wolterinkweg 7,
weer naar huis terugkeren.
Alle zieken, ook zij die buiten Aalten verpleegd
worden, wensen wij veel moed en kracht toe!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Uit de wijk
Gerrit Wildenbeest, Koeweide, heeft aangegeven
te stoppen als bezoekmedewerker. Gerrit heeft
het besluit met pijn in zijn hart genomen na
meer dan vijftig jaar, in verschillende functies,
betrokken te zijn geweest bij het bezoekwerk.
Gerrit, veel dank voor je inzet, je betrokkenheid
en je trouw als bezoekmedewerker. Wij wensen je
Gods zegen toe.
Inmiddels hebben de kennismakingsbijeenkomsten met de bezoekmedewerkers plaatsgevonden.
Deze bijeenkomsten zijn prettig verlopen. Het was
fijn elkaar persoonlijk te leren kennen en de verwachtingen ten opzichte van elkaar uit te spreken.
Ook heb ik kennis gemaakt met enkele bestuursleden van de PBD. Met de contactdames had ik al
eerder kennisgemaakt.
Fijn om de vruchtbare en goede samenwerking
met iedereen die het pastoraat in de wijk vorm
geeft, voort te zetten.
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

Kobus
Sinds kort heb ik ‘een wijk gekregen’ zoals dat
heet in het kerkenwerk. Dit betekent dat ik in de
wijk Kobus bij mensen op bezoek ga, voor mensen
bid en erbij ben in mooie en minder mooie
omstandigheden.
Dit doen predikanten gelukkig niet alleen. Door
het hele dorp is de Protestantse Bezoekdienst
actief. Zo ook in wijk Kobus. Tegelijk merkten zij in
die wijk dat de ‘traditionele’ manier niet zo goed
meer werkte, vooral bij (jonge) gezinnen.
Om die reden ben ik gevraagd om wat nieuws op
te zetten. Binnenkort komen we met een aantal
mensen uit de wijk bij elkaar en stellen elkaar de
vraag hoe we in wijk Kobus er voor elkaar kunnen
zijn. Wie wil meedenken aan de opbouw van dit
nieuwe netwerk mag me altijd bellen of mailen.
Tegelijk zijn er nog genoeg mensen in de wijk
voor wie de Protestantse Bezoekdienst juist veel
betekent. Daarom hebben we afgesproken dat
mensen in de wijk van 60 jaar en ouder nog
steeds zullen worden bezocht door de bezoekmedewerkers. Wie 70 jaar en ouder is, krijgt bovendien een uitnodiging voor de kerstmiddag van
Barlo.
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In memoriam
Mina Gesina
Jansen-Ruessink
~ Mien ~
geboren
10 oktober 1931
overleden
3 oktober 2021
Ma – Mientje Ruessink – is geboren op zaterdag
10 oktober 1931 en groeide op aan de Boterdijk
schuin tegenover de huidige camping Goorzicht.
Het waren magere jaren. Geld voor warme kleding, schoenen of laarzen was er niet. Ma moest
na schooltijd het bos in om hout te sprokkelen
voor de kachel. Ze moest lakens bleken op het
gras, of aardappels schillen voor de volgende dag.
Via oudere broer Jan leerde ma Bernard Jansen
kennen. In 1954 trouwden ze en trokken in bij
opa en oma Jansen aan de Pasdijk in Lintelo.
Tussen 1955 en 1961 werden Gerard, Anja en Jan
geboren. Het ontbrak ons vroeger aan niets. Pa
werkte bij Svedex, ma had diverse poetsadressen
en maakte kleren voor zichzelf en voor ons. Jaarlijkse hoogtepunten voor ons waren de bezoeken
aan de vee- en lapjesmarkt in Doetinchem en
Ponypark Slagharen.
Na de pensionering van pa trokken pa en ma
er regelmatig met de fiets op uit. Verschillende
malen zijn ze voor een vakantie met de auto naar
Oostenrijk gereden. Pa en ma waren gelukkig met
elkaar, met ons en met de negen kleinkinderen.
Met de kleinkinderen bezochten ze de Waarbeek
in Hengelo en Ponypark Slagharen.
Tuinieren was een grote hobby van onze ouders.
Ma was gek op de bloemen- en de groentetuin.
In het seizoen kregen we bloemen, boontjes, sla
en andijvie.
Pa overleed in maart 2004. Ma was verdrietig,
maar ze sloeg zich er goed door heen. Ze pakte
snel de draad weer op, legde bezoeken af, ging
naar de ouderengymnastiek in Beth San, bezocht
de Rode Kruismiddagen en lag vaak om ’s morgens om 7.00 uur in het water van zwembad
’t Walfort.
De laatste jaren ging het lichamelijk en geestelijk minder met haar. Een ouderenspecialist constateerde beginnende dementie. Dagbesteding
bij Beth San zag ze in eerste instantie niet zitten.
Toen ze er eenmaal was, beviel het haar heel erg
goed.
Ma had tien achterkleinkinderen waar ze vreselijk
trots op was. De laatste drie zijn afgelopen september binnen één week geboren.
Ze was de eenvoud zelve, was blij met weinig,
leefde erg sober maar was gelukkig. Een spreuk
van haar was: ‘Wie tevreden is met wat hij heeft,
is misschien wel de gelukkigste die er leeft.’
Het paste helemaal bij haar. Afgelopen zondag
avond is ma thuis gevonden. Ze heeft niet
geleden en heeft naar haar wens, tot het einde
toe thuis kunnen wonen.
Het is goed zo!

Wat de toekomst
brengen moge …
(Lied 913)
door dr. Oane Reitsma, predikant van
de Protestantse Gemeente Enschede

Geborgenheid

Tijdsbeeld

geboren in
Gods wereld
geborgen in
Gods ongekende
onvoorwaardelijke liefde
van zijn Koninkrijk
is als
het warme nest
van de arend
veilig en hoog
op een rots
een warme broedplek
van ongekende genade
vergeving en liefde

‘Leer mij volgen zonder vragen’ klinkt ons in
deze tijd te makkelijk. Zo onkritisch leggen we
ons levenslot niet meer in Gods handen. Dat
geldt ook voor ‘aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen’. De geloofsvroomheid van dit lied moeten we dan ook echt in
de tijd van ontstaan beschouwen. Het lied is
één van de twee kerkliederen die de dichteres
Jacqueline van der Waals, die verder vooral
vertaalwerk deed, schreef. Overigens moeten
we de overgave aan God in haar dichtwerk
niet zien als iets passiefs, eerder als iets diep
doorleefds.

‘Volg en vraag niet’
‘Volg en vraag niet’ was de oorspronkelijke titel boven dit lied, in een bundel van
de Nederlandse Protestantenbond in 1920.
Vertrouwen is dan ook het centrale woord.
Jacqueline van der Waals schreef het lied

mogelijk toen zij ernstig ziek was, aan het
einde van haar leven. Dat gegeven kleurt het
lied, en daardoor wordt duidelijk dat dit blinde
vertrouwen op God niet zozeer goedkoop of
geveinsd is maar oprecht. Die oprechtheid
spreekt kennelijk zozeer uit het lied dat het
een van de populairste liederen is gebleven
voor veel mensen. Het levenslot wordt vol vertrouwen uit handen gegeven, in de handen
van de goede God die zorgt en liefheeft. Het
lied vraagt God om de leiding te nemen, zoals
een vader een kind begeleidt dat alleen de
weg nog niet vindt. Ook wanneer wij God en
Zijn weg met ons leven niet altijd begrijpen,
mogen we toch blind op Hem vertrouwen,
zingt couplet 2.

een plek
van waardevolle aandacht
om op te groeien
aangemoedigd om
tot ontplooiing te komen
te zijn wie je bent
geliefd zoals je bent
om zelf uit te vliegen
gedragen door vleugels
van waardering
sommige dingen
zijn geliefd
omdat ze van waarde zijn
ten diepste weet ik
dat ik mijn waarde ontleen
aan een rechtvaardige
en betrouwbare Schepper
van hemel en aarde
Die mij bovenmatig lief heeft
de basis vormt van
mijn geloof in Hem
die mijn Gids is
hoop geeft
in moeilijke omstandigheden
de weg wijst
in vertrouwen
naar een toekomst
die Hij in zijn hand heeft

Gebruik

Nico Siebel
bron: www.gedichtensite.nl

Vanwege de ontstaansgeschiedenis is het
dus logischer het lied eerder te gebruiken
bij afscheid of pastoraat rond ziekte dan bij
huwelijk of zelfs geboorte of doop. Ook op
die momenten leggen we het komende leven
en de ‘onbekende toekomst’ natuurlijk in
Gods hand, maar dit lied vraagt om een meer
belegen en gerijpt levensvertrouwen dan de
loutere onbezorgde vrolijkheid van dergelijke
levensmomenten.

Echo’s
In het lied dat met de bestaande Engelse
melodie een eeuwig verbond is aangegaan
en er niet meer los van te denken is, klinken
de echo’s van vele vertrouwensteksten uit de
Bijbel. Denk aan het vertrouwen van Psalm
139 over de God die ons diep van binnen
kent, nog beter dan wijzelf. Of onze ogen die
omhoog kijken ‘naar de bergen’ zoals in Psalm
121. Of het vertrouwen van Psalm 25. Eigenlijk
is het lied een eigentijdse vertrouwenspsalm.

kinderen, klein -en achterkleinkinderen
bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Geleuf ’t noo maor!
‘Ik wolle dat ik ‘M meer had egovvene’
‘I’ll wish I had given Him more’
Een neet zo heel bekend, maor mooi lied, dat
ik veur ‘t eerst heurn via het Aaltens Christelijk
Mannenkoor (ik wet, ik bun een betjen beveuroordeeld, maor de uutvoering van ‘t ACM is de
mooiste wee-t ik heb eheurd), Ik vind de melodie
mooi, maor de weurde raakt mien ok. As ik denke
an al dee keren dat ik effen gin tied had of gin
tied wol nemmen, umdat iets anders mien bezeg
heel. At Jezus dat bi-j ons zo deed dan werd ‘t
veur ons mensen nog een gek spul.
‘Ik wolle dat ik ‘M meer had egovvene.’ Toch
zult d’r völle waen wee-t wal ‘s twiefelt of God
d’r wal bi-j is. Of wi-j neet an ons lot wordt overelaoten. Zo lik ‘t namelek wal vake in de wereld.
Reacties as: ‘Waor is God dan in dit verhaal?’
bunt d’r neet zomaor. I-j hoeft maor um ow hen
te kieken. I-j hoeft maor naor de wereld te kieken
en ‘t is de ene ellende en hopeloosheid nao de
andere. Wi-j raakt geliefden völ te vrog kwiet. Wi-j
raakt in de warre en kriegt ‘t neet meer lieke in
ons denken. Mensen verlaot de kerke. ‘t Zeg hun
niks meer. Wi-j raakt mekare daordeur ok kwiet,
want ‘t gemeente-waen, ‘t samen geleuven is
neet zomaor. Christelijke gemeenten werden neet
zomaor esticht in Biebelse tieden. ‘t Had een
belangriek doel. En hoo gemakkelek blieve wi-j
zondags op de banke zitten? Nao de coronatied
is ‘t ok echt effen wennen um den gang naor de
kerke weer op te pakken. Tenminste dat vond ik
wal. ‘t Is fijn dat ‘t weer kan en mag, maor hoe
hecht en hoe echt is ‘t allemaole nog?
Wi-j könt geleuveg waen zonder de kerke. Is dat
echt zo makkelek? Bunt wi-j dan nog wal bezeg
met zaken rond God? Greuje wi-j dan wal? Maor
greuje wi-j in de kerke dan altied? Um ‘t maor
bi-j name te neumen, neet iedere predikant kan
mien raken, met zien of eur manere van doon en
praeken. Toch hef zonnen kerkgang wal degelek
ziene functie. At de predikant ow neet kan raken,
God kan ‘t wal. Misschien deur een lied, uutspraak of gebed hen, maor misschien ok wal
deur een ontmoeting. I-j zeet iemand wee-t ow
andacht neudeg hef, of iemand herinnert ow an
iets anders wa’j ok belangriek vindt um te doon.
Geïnspireerd raken kan op völle manere en i-j könt
ok zelf een inspiratie ween. Wi-j mot d’r wal open
veur staon en zelfs zonder dat is God in staot ons
te gebroeken. Zelfs zonder dat wi-j ‘t zelf deurhebt. Maor soms bewust iets van onszelf gevven
zol ok neet verkeerd waen. Jezus iets gevven
umdat wi-j ‘t könt en wilt dat is toch een mooi
doel.
Maor um terugge te kommen op ‘t punt of ‘t
allemaole wal zin hef? Of God d’r wal echt bi-j
is in ons laeven. Ik twiefel daor neet an. Ik bun
echt neet zonnen zelfverzekerden geleuvigen
wee-t de Biebel van kaft tot kaft kan volgen en
begriepen en naovolgen. Echt neet, en ik geleuf
d’r ok neet in dat ‘t zo per se mot. Ik zee wal dat
God d’r is. Neet altied natuurlek, maor heel vake
wal. God kan op zonnen biezundere manere d’r

waen. Ik denk dat ik soms maor een tipjen zee
van wat ‘t Goddeleke allemaole teweeg breg.
Soms zo logisch en mooi en soms zo onverwachts
en verrassend. Mooie ansprekende stukskes uut
de Biebel, maor vake deur mensen hen. Dat is
zo biezunder geregisseerd. Dat kö’j ow neet ens
bedenken, hoo dat kan lopen. Daor bun ik vake
van onder de indruk. Ik zee ‘t dan pas völle later
of helemaol neet. Dan nem ik ‘t veur lief en loop
ik d’r dus gewoon an veurbi-j. Dat gebeurt, denk
ik, vaker dan ik deur hebbe.
Ooit had ik een betjen meujte met onze kerke. Ik
was ton nog hervormd, maor daor zal ‘t neet an
hebben elaegene. ‘t Enige verschil wat mien ooit
is op-evallene, is dat de gereformeerden, waor
ik ok vandan komme trouwens, meer zatten te
praoten met mekare veur de dienst. In de hervormde kerke was ‘t moesstille. Ik heb ‘t noo ovver
heel wat jaoren gelaene, maor daormet had ik gin
meujte. Ik vond de kerke neet meer veulen as ne
eenheid en ik missen bli-jheid. ‘t Kon mien neet
meer zo raken bi-j ons in de kerke. Ik bun richteg
een betjen gaon zeuken en kwam bi-j evangelisch streumingen terechte. Ik dacht daor iets te
vinden en de bli-jheid en umgang met mekare
was ne veraodeming. Uutendeleke was ‘t neet
wat veur mien en ok neet veur ons gezin. Sowieso
‘t plan um bi-j de eigen kerke weg te gaon veulen
neet good ton ‘t d’r op ankwam. Inmiddels
wisten onze kindere al neet meer wat noo hervormd of gereformeerd was, umdat wi-j samen
op weg gingen. Ok in onze kerke kwammen d’r
veranderingen, wee-t ik persoonlek heel fijn vind.
Ik realiseerde mien nao mienen zeuktocht, da’k
bli-j wasse met wa’k hadde en d’r bewust veur
kozze um bi-j de PKN te blieven. Deels vertrouwd
en deels opni-j kiezen. Daor is niks mis met en ‘t
gaf mien in ieder geval ‘t geveul dat ik mi-j daor
heel bewust van wazze en neet umdat ‘t noo eenmaol zo was. ‘t Moment dat wi-j officieel samen
gingen, zongen wi-j as gemeente: ‘Samen in de
naam van Jezus’. Ik werd daor ton zo bli-j van dat
ik dacht: ‘Ja, dat is ‘t, samen!’
‘t Is jo an de ene kante mooi dat d’r wat te kiezen
völt, maor ‘t is haost neet te geleuven hoovölle
christelijke kerkgenootschappen d’r wereldwied

wal neet bunt. Alleen al tiedens onze reizen
hebben wi-j d’r heel wat bezocht. Interessant wat
d’r bi-j al dee mensen laeft en hoo at ze ‘t geleuf
belaeft. Ok van al dee verschillen hebbe wi-j wal
‘t een en ander op- estokkene. Veural mooie herinneringen an biezundere gesprekken, dee
wi-j met heel verschillende mensen hebt ehad.
De verbondenheid in Jezus Christus met mensen
waor dan ok, vond ik heel fijn. In de kern ging ‘t
ovver de Vader, Zoon en Heilige Geest.
En dan samen met mekare! Laot wi-j in ons
gedrag nooit vergaeten waor ‘t um geet. Welk
onderwerp d’r ok veurbi-j kump. Wat ons in de
kerke wal of neet ansteet, ‘t geet neet um ons.
Neet um ons geliek of umdat wi-j dit of dat zo
wilt en neet anders. In de kern geet ‘t um iets
heel biezunders. Iets wat ons perspectief göf,
ons optilt baoven alles uut. Laote wi-j daor onze
energie in de toekomst instaeken. Wi-j hebt toch
‘t afgelopen jaor wal eleerd waor ‘t um geet in
‘t laeven. Wat blif d’r ovver? Wat is wezenlek van
belang? Wi-j hebt ok dit jaor weer Paosen evierd,
zelfs ‘t Aovendmaol online met kunnen vieren. De
redding wee-t Jezus ons hef eschonkene blieven
gedenken! Hoo mooi is dat! Dankbaor waen
veur de God wee-t ons de redding hef ebracht.
Wat veur naars d’r ok gebeurt, angst hoeve wi-j
neet te hebben. Jezus nömp ‘t weg, steeds weer
opni-j. Want al bunne wi-j mensen de beheerders
en rentmeesters van de eerde, God wil d’r graag
bi-jwaen. En al dee nare dingen dee d’r gebeurt,
alle ellende dee-t d’r is, zal neet zomaor as een
wonder verdwienen zolange wi-j onzen gang könt
gaon en onze eigen keuzes hier maakt. De weg
mag veur völle mensen zwaor waen, maor de
steen is weg-erold. D’r is lecht an ‘t ende van de
tunnel, hoo dan ok!
	‘I’ll wish I had given Him more!’
‘Ik wolle dat ik ‘M meer had egovvene.’
‘t Zol zo jammer waen at wi-j ‘t d’r bi-j laot zitten.
Wat misse wi-j dan völle, wi-j beseft neet half
hoovölle. Ik wolle dat ik ‘M meer had egovvene.
Begin d’r vandage nog met, Jezus is ‘t helemaole
weerd!
Aleid Bongen-Luiten
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Doopfeest
Zondag 3 oktober is Nora Tolkamp gedoopt.
Ik vond het een feest haar te mogen dopen.
Na de doopdienst hebben de ouders van
Nora, Evelien en Jochem Tolkamp, haar
naam bijgeschreven op de dooprol. Een

Tekst en foto: ds. Elizabeth van Deventer
gedenkwaardig moment. In de week voor
de doopdienst was de dooprol al vanuit
de Oosterkerk overgebracht naar de Oude
Helenakerk. Deze dooprol heeft hier inmiddels een mooie plek gekregen.

Zegen van de regenboog
Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

Auteur: Janneke Nijboer

In één woord GEWELDIG ...
… dat was de eerste Knoopdienst!
Tekst: Johan Scholl - Foto’s: Johan Scholl en www.kerkbeeldaalten.nl
We hebben een knoop, een verbinding gelegd met alles waar we goed in zijn!
We hebben elkaar verteld waar we wel eens bang voor zijn en ook wat ons kan helpen en troost kan geven.
We hebben bellen geblazen en daarbij onze gebeden gezegd.
We waren diep onder de indruk van het lied ‘Lopen op het water’ van Henrike.
Zo’n dienst zou er vaker moeten zijn!

De theatergroep ‘Spelen’ in actie

De Heer is mijn Herder, door André, Leonne en Hanny

Bellen blazen
met Maayke

Rechts: Al onze bijdragen
in de Angstboom
en de Troostboom
Onder:
Gebaren
bij het
Onze Vader
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Beeld&Filmmuziek
Kent u dit? Je kijkt naar een film en wordt meegenomen in het verhaal – en de muziek maakt
het allemaal nog veel indrukwekkender. Van sommige films is de muziek echt beroemd geworden.
Twee daarvan speel ik 23 oktober in de Oude
Helenakerk: The Pirates of the Caribbean en
Schindlers List. Heerlijke muziek met meeslepende
melodieën.
Ik speel ook andere muziek waarbij je in
gedachten de beelden al voor je ziet: een storm
in de Alpen waarbij de donder en bliksem voorbijkomt, een idyllisch herderstafereeltje, de komst
van de koningin van Scheba bij Salomo.
Deze muziek wissel ik af met een paar grote orgelstukken van J.S. Bach, o.a. zijn beroemde Toccata
en Fuga.

Zaterdag 23 oktober
19.30 – 21.00 uur (met pauze)
Oude Helenakerk - toegang € 10,00
Facebook:
Muziek in de Oude Helena – Aalten
Namens de Stichting Orgel,
Harry van Wijk

Volgende concerten:
•Z
 aterdag 6 november ‘Middle of the road’,
19.30 uur Zuiderkerk
•D
 onderdag 25 november The Messiah
G.F. Händel, 19.00 uur Oude Helenakerk

Meezingen met Kerst …
Het Aaltens Chr. Mannenkoor zingt weer na corona; we hebben de smaak weer te pakken!
Ons eerste doel is om op zaterdag 18 december 2021 een mooie gevarieerde kerstzangavond
te verzorgen in de Oude Helenakerk in Aalten. We hebben er zin in …
Maar het wordt nog leuker als hierbij ook andere heren de gelegenheid krijgen om eens vrijblijvend
mee te zingen in ons mannenkoor. Gewoon om eens te voelen hoe dat is. De drempel ligt niet hoog
met een vrij bekend kerstrepertoire. Als je een paar avonden met ons meekijkt dan kun je de
18e december prima meedoen! Hoe gaat dit in z’n werk?

•D
 e oefenavonden – onder
professionele begeleiding –
zijn op maandag van 20.00 uur
tot 22.00 uur in de Hofnar,
Polstraat 7 te Aalten
•V
 oor meer info: 0543-723360
of e-mail: adencorrie@live.nl
• J e mag je vooraf aanmelden,
maar je bent ook zonder
aankondiging welkom
in de achterzaal van de Hofnar
Op de website www.acmaalten.nl en onze Facebookpagina vind je meer over ons.
Vanaf maandag 25 oktober a.s. om 20.00 liggen er in de achterzaal van de Hofnar oefenmappen met ons kerstrepertoire
klaar voor spontane en dappere zangers! Je mag uiteraard ‘instappen en uitstappen’ wanneer je wilt.
We zien er naar uit.
bestuur Aaltens Christelijk Mannenkoor
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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,
Soms vinden we va
n ons zelf dat we ra
ar zijn.
En dan kunnen we ze
lfs bang zijn voor de
mening van andere
En ons anders gedr
n.
agen dan we ons vo
elen, we zetten als
ware een masker op
he
t
.
Je kunt je op allerlei
manieren anders vo
elen.
Je hebt bv. een bepe
rking of je valt op he
tzelfde geslacht als
jezelf of je bent bv
. transgender.
Of je hebt last va
n depressies of ee
n burn-out of heel
anders. Waar je oo
wat
k last van hebt:
het mag er zijn, zo
mensen met wie je
ek
hierover gaat prat
en.
En weet God helpt
je, ook Hij is erbij.
Gods zegen
Henrike Jentink

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus
en geeft het kerkelijk jaar
aan met de k leuren paars,
wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465
Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda
ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greydanus
Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Christiaan Eppink
Gerrit ter Maat
Leo Postma
Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink

Eucharistie in de kunst
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de
HH. Paulus- en Ludgerparochie op dinsdag 16 november een avond in de OnzeLieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur bent u welkom
voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. U hoeft zich niet aan
te melden.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal een lezing verzorgen, waarbij hij op de hem bekende
en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal vertonen.
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan
priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en iconografie’.

Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten en
Bredevoort kunnen een post
abonnement op KerkVenster

nemen. De abonnements
kosten bedragen € 45,00
per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op
vrijdag 5 november 2021.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties
en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aan
leveren. Uiterste inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 27 oktober 2021
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2021 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2021.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Iedereen is wel eens bang! Toch?
Soms hoor je iemand wel eens stoer roepen: ‘Ik durf
alles! Maar iedereen weet dat dat waarschijnlijk
niet waar is. Want iedereen is wel eens bang, toch?
Maar wat is angst? Waar komt het vandaan? En
hoe kan het verdwijnen? Voelt angst voor iedereen
hetzelfde? Het zijn vragen waar je voor jezelf over
na kunt denken. Maar je zou er ook eens met iemand
over kunnen praten, juist omdat iedereen wel eens
bang is. Misschien helpt het jou om met een ander
te bespreken hoe hij/zij omgaat met angst, wat je
kunt doen als je je bang voelt en wat kan helpen om
niet bang te zijn.
Er schijnt iemand te zijn geweest die het heeft
geteld … In de Bijbel komt 365 keer het woord/
de zin ‘wees niet bang …’ voor. Wat kan dit betekenen? Wat kan dit zeggen over de relatie tussen
God en mensen?
Ik moest bij het schrijven van deze Andersumme
denken aan het verhaal van David en Goliath (dit
verhaal kun je lezen in de Bijbel in 1 Samuel 17:
1-53).
David was thuis de jongste. Hij was schaapherder
en paste op de schapen en geiten van zijn vader.
Zijn oudere broers vochten in het leger
van koning Saul. Want het was oorlog
in Israël, de Filistijnen waren het land
binnen gevallen. En nu stonden de beide
legers tegenover elkaar: op de ene berg
het leger van de Israëlieten en op de
andere berg het leger van de Filistijnen
en daartussen een dal.
Op een dag kwam er uit het kamp van
de Filistijnen een enorm sterke soldaat
naar voren. Zijn naam was Goliath en hij
was wel drie meter lang. Goliath ging
in het dal staan en begon te roepen en

te schelden naar de Israëlieten en daagde hen uit.
Koning Saul en alle Israëlieten waren doodsbang.
Elke ochtend en avond stond Goliath daar in dat
dal te schreeuwen, al veertig dagen achter elkaar.
Koning Saul had intussen een grote beloning uitgeloofd voor diegene die Goliath kon verslaan.
Maar niemand durfde … het leek een uitzichtloze
situatie … wie is er sterk genoeg om deze reus te
verslaan?
Uiteindelijk durft David het tegen Goliath op
te nemen. Was hij dan niet bang voor die reus?
Vast wel, maar er was nog iets anders. David vertrouwde op God. Hij reageerde vanuit vertrouwen in
plaats vanuit angst … Hij nam één van zijn stenen,
slingerde die naar de reus en versloeg hem!

In welke situaties ben jij bang? Hoe zou jij
in die situatie kunnen reageren vanuit ver
trouwen in plaats van vanuit angst, net als
David? Heb jij wel eens iets bijzonders van
God meegemaakt in een moeilijke situatie?
Misschien vind je het leuk om een stenenhanger te
maken als symbool, om je hier aan te herinneren.

David en Goliat | 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53

Wat heb je nodig?
• Mooie steentjes
• Dun ijzerdraad
• Tangetjes (rondbek- of langpunttang)
• Evt. sleutelhangerringetjes of sieradensluitinkjes
• Evt. lijm
• Evt. dun touw of kettinkjes om de stenen
aan te hangen.

Hoe maak je het?
• Neem een steentje dat jij mooi vindt.
• Wikkel hier het ijzerdraad strak omheen.
• Maak bovenaan een ringetje door het ijzerdraad
om het tangetje te draaien.
• Hierna kun je de steen met het ringetje
bevestigen aan een ketting of sleutelhanger.
Zo kan de steen jou herinneren aan vertrouwen
in plaats van angst.

