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Rooms-katholiek Bredevoort gastvrij ontvangen
in de St. Joriskerk

Tekst: Jos Wessels - Foto’s: Jan Ebbers, Ap te Winkel

		Zondag 17 oktober was een bijzondere dag: in een oecumenische viering werd
rooms-katholiek Bredevoort officieel geïntroduceerd in de St. Joriskerk.
Het thema van de viering was ‘gastvrij’. De Bijbellezingen gingen over Abraham
die drie vreemdelingen ontving, en over Marta en Maria die Jezus en zijn
leerlingen gastvrijheid boden.

Met name in dit laatste verhaal blijkt dat gastvrijheid meer is dan bed, bad en brood. Het omvat
ook meeleven, belangstelling, warmte, de gast
een thuis bieden. Iets wat wij voor ogen moeten
houden bij de opvang van vluchtelingen uit
oorlogsgebieden.
Tijdens de introductie werd ver teruggekeken. Wij
zagen hoe er in Bredevoort eerst één kapelletje in
het kasteel was, gewijd aan Sint Joris, de schutspatroon van de ridders. In de loop van de historie
gingen we naar drie kerken (hervormd, roomskatholiek en gereformeerd) en nu zijn we weer
terug in één kerk. Vanaf 2003 gingen hervormd
en gereformeerd samen, wat gesymboliseerd
wordt door het tweekleurige hout van avondmaalstafel, lezenaar en doopvont. En nu mag
ook rooms-katholiek meedoen. En het bijzondere
is, niet alleen de mensen zijn welkom, maar ook
rooms-katholieke kunstvoorwerpen waar wij aan
gehecht zijn.
Juist dat laatste is bijzonder. Het gebruik van
beelden en afbeeldingen was immers een groot
strijdpunt tussen rooms-katholiek en protestant.
In 1566 de beeldenstorm, wij leerden het op de
lagere school. Het verschil was dat protestant dit
zag als ‘het maken van gesneden beelden’, dus
als afgodenverering. Voor katholieken is een beeld
of afbeelding bedoeld om de invoelbaarheid en
emotie-opwekking van een heilige of van een
gebeurtenis te vergroten. Vergelijk het met een
dierbare foto thuis van je overleden ouders, waar
je op herinneringsdagen een lichtje voor laat
branden.
Zo werd op 17 oktober een vijftal kunstvoorwerpen van grote historische waarde geïntroduceerd: drie afbeeldingen van Sint Joris en twee
van de Heilige Maria.
Allereerst het stenen reliëf van Sint Joris uit
ca. 1550, dat ooit vermoedelijk in de stadspoort
was ingemetseld en nu nog in het kerkportaal
van de gesloten rooms-katholieke kerk zit.

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers
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Overdenking

Wie vertrouw je
door ds. Folkert de Jong

Dan een houten beeld van Joris als soldaat,
dat een plaats zal vinden tegen de oostelijke
kerkmuur.
Hieronder een moderne metalen sculptuur
uit 1960, dat in ‘t Koppelhuis komt.

Een prachtig houten beeld van Maria met het
kindje Jezus, gemaakt in Antwerpen rond 1750 in
barokke stijl, krijgt ook een plaats tegen de oostelijke kerkmuur, dicht bij de plaats waar ooit voor
de Reformatie het Mariakapelletje was.

Een prachtige emaillen icoon van Maria-vanAltijddurende-Bijstand in Oost-Europese stijl
zal een plaats krijgen in het stiltecentrum van de
kerk.
Deze plek is elke dag toegankelijk, en wie
wil kan er ook een lichtje bij aansteken.

De viering op
17 oktober werd door
zeer veel gelovigen
uit beide kerkgenootschappen bijgewoond.
De sfeer was uitstekend, wat wel bleek
bij het koffiedrinken
na afloop. Een mooi
begin van samen-kerkzijn in Bredevoort.

Het gebeurt niet vaak dat een preek bijna
500.000 views heeft op YouTube. Dat zijn wel
situaties waarin ik de moeite neem om zelf ook
even te luisteren. Hoe kreeg deze preek zoveel
clicks?
Nou, als je preek gedeeld wordt door Baudet
en Doutzen Kroes dan heb je een grote groep
mensen die geïnteresseerd raken. In deze preek
legt ds. Paul Visser een verband tussen Open
baring 13 en een populaire complottheorie
‘the great reset’.
Heel in het algemeen kan ik wel zeggen dat ik
sceptisch ben over complotten. Als er dingen
misgaan is het waarschijnlijker dat fouten
worden gemaakt door incompetentie, hebzucht
en egoïsme. De journalist Joris Luijendijk zei
daarover ooit: ‘Er is geen groot plan, het is een
bende.’
Wat me raakte in deze preek was dat ook predi
kanten kunnen geloven in grote complotten.
Het wantrouwen richting de overheid en andere
instanties was niet meer van het ‘gewone’
niveau, waarin je rekening houdt met menselijk
tekort, maar er werd gedacht aan een sinister
plan.
In Nederland worden de overheid, de wetenschap en de kerk als instituten niet meer vertrouwd. Er zijn bij alle drie grote schandalen
geweest. Er zijn sjoemelende wetenschappers
in het nieuws, om nog maar te zwijgen over de
doorlopende schandalen in de politiek en de
verhalen die we over de kerken horen.
Het lastige is dat kerk, wetenschap en overheid drie grote pilaren zijn waar we op bouwen.
Als geen van deze drie instituten geloofd kan
worden, waar vertrouw je dan nog op? Als we
nooit meer de overheid, wetenschappers of
dominees kunnen geloven . . . wie/wat dan wel?
Ik vind het niet gek dat er weer mensen zijn die
geloven dat de wereld plat is. Als niemand met
enig gezag en kennis van zaken te vertrouwen
is, waarom zou een anonieme YouTuber dan
niet worden geloofd?
Wees daarom wijs. Loop niet over van vertrouwen. De schandalen zijn echt. Maar wat we
nodig hebben is niet een overdosis wantrouwen,
maar de gave van onderscheid. Paulus noemt
in zijn brief aan de gemeente in Korinthe een
heel aantal gaven van de Geest. In dat rijtje
staat ‘Onderscheiden wat van de Geest is en
wat niet’ (1 Kor. 12: 10). Met andere woorden:
wat komt van God en wat niet? Dat valt nog
lang niet mee. We kunnen iets geloven wat
niet waar blijkt te zijn, en er komen heel veel
mensen op ons af om ons van het ene of het
andere te overtuigen.
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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
Voor allen die er last van hebben als de blaadjes
vallen: houd goede moed! Voor hen die opzien
tegen de feestdagen: sterkte! De donkere tijd kan
ook een tijd zijn om tot rust te komen en de stilte
in onszelf te zoeken, de angst voor de toekomst
los te laten en tevreden te zijn met alles wat er is.
Zonder herfst geen lente. In de winter houdt de
wereld zijn adem in, om die weer uit te blazen in
de lente en de zomer.

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

Wij feliciteren
Op 18 november zijn dhr. J.L. Blekkink en mevr.
A.J. Blekkink-Vunderink, Klumperdijk 1, veertig
jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.

Zieken
Nu de dagen korten, hoor ik weer meer over
mensen met griepachtige verschijnselen. Sommigen zijn positief getest, anderen niet. Voor
allen: veel sterkte en beterschap. Ziek goed uit.
Dhr. Gerrit Essink blijft voorlopig in Pronsweide.
We wensen hem alle goeds toe.
Allen die tobben met hun gezondheid, therapieën of medische behandelingen ondergaan
of uitslagen moeten afwachten, wensen wij veel
geduld en sterkte toe en beterschap! We denken
ook aan de mantelzorgers die partners, familie of
vrienden bijstaan en wensen hen kracht toe om
het vol te houden. We denken ook aan hen die
iemand missen en verdriet hebben: troost komt
soms uit onverwachte hoek. Verdriet kan slinken
als je het deelt. Denk aan de ‘Ik-mis-je-wandeling’ op zondag 14 november om 14.30 uur.

Sint Jorisconcert op zondag 14 november

Afscheid
Voor de kerkgemeenschap betekent de toename
van het aantal mensen met klachten dat we
weer wat meer gaan opletten in de kerkdiensten,
minder gaan zingen. Sommige activiteiten gingen
vanwege de veiligheid niet door, zoals ‘Samen
eten’. Heel jammer, omdat het 3 november jl. de
laatste keer was dat Wilma Kleinhesselink erbij
zou zijn geweest als beheerder. In december stopt
zij met haar baan.
Wilma, vanaf deze plaats heel hartelijk dank
voor alle aandacht die je had voor iedereen, de
kopjes koffie en thee, de maaltijden, en de manier
waarop je altijd zorgde voor een fleurig bloemetje op tafel. Sorry dat ik daar soms zo weinig
aandacht aan schonk (en ook best wilde vergaderen aan een tafeltje zonder bloemetje), maar
‘t Koppel
huis was altijd schoon, gezellig en er
wachtte voor iedereen een warm welkom. Heel,
heel hartelijk dank (alvast)!
Ik hoop dat je deze laatste weken zo kan werken
dat het een goed afscheid mag zijn voor jou.
Ada Endeveld

Combattimento
Een vijftal leden van Combattimento zal het programma
Van Leipzig naar Berlijn uitvoeren.

Musici
- Cynthia Miller Freivogel en Quirine van Hoek - viool
- Marjolein Dispa - altviool
- Diederik van Dijk - cello
- Pieter Dirksen - clavecimbel
- z ondag 14 november in de St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort
15.00 uur (de kerk is open vanaf 14.30 uur)
Zie onze website voor de laatste informatie over de corona
maatregelen. Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een
richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd om het mogelijk
te maken deze concerten te blijven organiseren.
Meer informatie op sintjorisconcerten.nl of combattimento.nl.

Ik-mis-je-wandeling
op zondag 14 november om 14.30 uur in Bredevoort
Op zondagmiddag 14 november wil
Bredevoort stilstaan bij de overledenen
van wie wij gehouden hebben en die
wij nu moeten missen. Het wordt de
derde Ik-mis-je-wandeling. De vorige
keren merkten we dat deze vorm van
herdenking veel mensen aanspreekt,
zowel gelovigen als niet-gelovigen.
Het is een moment om met elkaar even stil te
staan bij de mensen die we missen, maar zeker
ook een moment om te laten merken dat we er
niet alleen voor staan en dat we er als gemeenschap voor elkaar zijn. Het is een gezamenlijk initiatief van Katholiek Kontakt Bredevoort
en de Protestantse Gemeente van Bredevoort,
waarbij anderen zich aansluiten. Tijdens de
tocht wordt rekening gehouden met de geldende
corona-maatregelen.
We starten om 14.30 uur op de Molenwal bij de
molen Prins van Oranje aan de Landstraat. Hans
de Vries heet ons daar welkom en zingt enkele liederen. Vandaar wandelen we naar het Ambthuis,
waar het Katholiek Kerkkoor voor ons zingt. Aan
de achterzijde van de Sint Joriskerk staan we even
stil bij het zogenaamde melaatsenluikje uit de
Middeleeuwen. Ook toen werden mensen in quarantaine gehouden vanwege besmettingsgevaar;
via dit luikje konden ze de kerkdienst volgen.
We wandelen verder door het Vestingpark. Bij
de Lourdesgrot leest een kind van basisschool
’t 
Bastion een gedicht voor en we steken een
kaars aan voor allen die wij willen gedenken en
die niet in Bredevoort begraven liggen. De tocht
wordt voortgezet naar de begraafplaats Kloosterhof aan de Kloosterdijk. De Koperblazers BarloBredevoort verzorgen daar de muziek. Dan krijgt
iedereen de tijd om de plek te bezoeken waar
men de eigen geliefden kan gedenken. Ieder krijgt
daarvoor een graflicht uitgereikt. Wie liever naar
de oude begraafplaats aan de Prins Mauritsstraat
wil, is vrij om dit te doen. We sluiten samen de
middag af met koffie en iets lekkers in ’t Koppel
huis op de Markt in Bredevoort.
Een groot aantal organisaties uit Bredevoort
en de buurtschappen werkt mee, te weten
Katholiek Kontakt Bredevoort, de Protestantse
Gemeente Bredevoort, basisschool ’t Bastion,
het Katholiek Kerkkoor, het Koperblazers
ensemble Barlo-Bredevoort, Bredevoorts Belang,
Kloosters Belang, Haarts Belang, de molen
Prins van Oranje, het Ambthuis, ‘t Koppelhuis
en GUV Uitvaart-verzorging.

Wij hopen dat u ook komt.
U bent van harte welkom.

5

6
Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
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

Contextueel
Bijbellezen
voor vrouwen

Update inloopochtenden
gebouw Elim

Op verzoek begint er in januari, na een drukke
decembermaand, op woensdagavond een
Bijbel
studiegroep: contextueel Bijbellezen voor
vrouwen. We gaan met elkaar op zoek naar
vrouwen in de Bijbel en onderzoeken waar hun
leven het onze raakt. Wie waren deze vrouwen,
wat hebben we gemeen, wat hebben deze
vrouwen ons te zeggen. Mocht je interesse
hebben, stuur dan een mailtje of bel me.
Voor de mannen die zich achtergesteld voelen:
vanaf september wil ik starten met een leeskring.
We zullen dan het oecumenisch leesrooster volgen
en ons samen verdiepen in de Bijbelteksten die op
het leesrooster staan.

bredevoort

ds. Elizabeth van Deventer

Naar aanleiding van de oproep
waarin gastvrouwen/gastheren
werden gezocht voor inloopochtenden
in gebouw Elim hebben zich elf
gastvrouwen gemeld! Allen dank,

Overzicht giften

dit is boven verwachting.

Via de brievenbus ontvangen:
voor het Werelddiaconaat
in collectemunten  .   .   .   .   .   .   .   .  € 45,00

Via de bankrekening van de Kerk ontvangen
zondagscollecte  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x € 10,00

Via de bankrekening van
de diaconie ontvangen:
Collectegelden:  .   .   .   .   . 
Collecte oktober  .  .  .  .  .
Gift Werelddiaconaat  .  .  .
Zending en Werelddiaconaat

 . 
 .
 .
 . 

 . 
 .
 .
 . 

 . 
 .
 .
 . 

 . 
 .
 .
 . 

€ 70,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00

In eerste instantie zou de rooms-katholieke kerk
in het voorjaar sluiten, maar om kerkordelijke
redenen wordt dit later.
Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat iedereen
het belangrijk vindt dat zowel de gasten alsook de
gastvrouwen van ‘Over de brug’ zich straks ook in
Elim welkom weten en thuis voelen. De intentie
is daarom een gezamenlijke start te maken. Hoe
dit vorm gaat krijgen en wanneer dit plaats gaat
vinden wordt nog nader uitgewerkt. Een overleg
hierover is binnenkort gepland.

Een overzicht van de collectes komt
in het volgende KerkVenster.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage

Giften PBD
Via Rieky Wevers   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Hoe nu verder? Al vanaf november 2005 zijn er in
de St. Helenakerk inloopochtenden met de naam
‘Over de brug’. Hierover is contact geweest met
Wilma de Jong en Gerda van Netten, en dit heeft
geleid tot een kennismakings- en informatie
bijeenkomst van de ‘Elim-gastvrouwen’ en de
gastvrouwen van ‘Over de brug’ op donderdag
21 oktober.

U wordt over verdere ontwikkelingen
op de hoogte gehouden.
€ 5,00

Gerda van Netten,
coördinator inloop ‘Over de brug’.
Anneke Wattel en Wilma de Jong,
kerkelijk werkers
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Hieronder een update van Feijenoord – Boeiend!,
een pioniersplek in Rotterdam, ondersteund door
de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Allereerst de hartelijke groeten uit Rotterdam.
Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Het
belangrijkste is dat we als Boeiend! bijna volledig
in de lucht zijn in de wijk.
Het pandje van de gaarkeuken in de wijk, waar wij
partner van zijn, is op 1 september jl. geopend door
wethouder voor armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg Michiel Grauss (CU).
Een feestelijke opening met een Surinaamse
drumband. Op de eerste dag hebben we heel wat
bezoek uit de wijk gehad. We kijken terug op een
feestelijke dag. Sinds die dag zijn we als Boeiend!
onze activiteiten gaan uitbreiden. We hebben nu
wekelijks drie dagdelen inloop voor een bakkie en
een babbel. We merken dat mensen ons intussen
weten te vinden en dat de loop naar ons groeit.
Elke doordeweekse avond verzorgt de gaarkeuken
maaltijden. Deze worden vers gekookt in een centrale keuken in de wijk en vinden hun weg naar
verschillende locaties in de stad.
De armoede is groter dan we wel eens denken.
Veel mensen in de wijk weten niet goed hoe ze
rond moeten komen. Met de naderende hogere
energiekosten vrezen we een extra toename van
de armoede en maken we ons zorgen om de
mensen in de wijk.
We weten nog niet goed wat we precies kunnen
verwachten en hoe we er voor deze mensen
kunnen zijn. Dit zal snel duidelijk worden.

Intussen zijn we ook begonnen met taalles. We
hebben in de beginnersklas nu zes personen
zitten en hopelijk kunnen we dit spoedig uitbreiden naar meerdere groepjes. De mensen die
bij ons komen, hebben een inburgeringstraject
doorlopen, zijn vluchteling, komen uit Europa of
wonen al heel lang in Nederland en lopen vast
met de taal.
We zijn dankbaar dat we op deze manier er voor
de mensen kunnen zijn. Daarnaast organiseren
we nu nog tweemaal in de maand een samenkomst. Dit willen we opschalen naar meerdere
zondagen, en uiteindelijk wekelijks samenkomen.
De groep zit qua aantal bijna weer op het oude
niveau van voor corona. We hopen meerdere
mensen te bereiken met de boodschap van Jezus
en Zijn liefde, acceptatie, hoop, verlangen en
gezien-zijn.
Feijenoord is een spannende wijk. We hebben
in de zomermaanden te maken gehad met verschillende schietpartijen. Gelukkig is de rust weer
redelijk teruggekeerd. We hopen en bidden dat
dit zo blijft.
Bedankt voor jullie betrokkenheid en ondersteuning. Jullie maken hiermee het verschil voor de
mensen in deze wijk. Kom eens langs als je in de
buurt bent.

We zijn nog op zoek naar uitbreiding van ons
team. Kent u mensen in Rotterdam? Beveel ons
aan! We zijn ook nog op zoek naar mensen die
het leuk vinden om ons te sponseren voor de
huur en de koffie. Wat is er leuker dan te weten
dat mensen in Rotterdam mede namens jou een
lekker bakkie koffiedrinken?!
Joris van der Spek
joris@boeiend010.nl
tel. 06 10055344.
Volg ons ook op Facebook en Instagram:
Boeiend010
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Afgelopen woensdag 27 oktober heb ik gekookt
en hebben we met z’n vieren gegeten en het
spel ‘Kaarten op tafel’ gespeeld. Woensdag 24
november kook ik weer. Ook dan kunnen ‘singles’
tussen de 25 en 55 jaar vanaf 17.30 uur aanschuiven op Ludgerstraat 66. Wat we na het eten
doen, beslissen we samen. We kunnen een spel
doen, wandelen, fietsen, een film kijken of een
onderwerp bespreken.
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.

Van harte welkom!

Loslaten, hoe doe je dat?
Loslaten is misschien wel een van de moeilijkste dingen van het leven
maar geeft ook ruimte voor iets nieuws, ervaart Sytze Ypma,
predikant van de Protestantse Gemeente Franeker.
‘Het is herfst, de tijd van het oogsten van
gewas. Herfst is in de natuur ook het jaar
getijde van het grote loslaten, van bladeren
en van bloemen. Ook in iemands leven kan het
herfst worden. We kunnen ook in ons geloof
in de herfsttijd raken. Dan laten oude geloofsbeelden los. Dat kan vanzelf gaan, langzaam.
Het kan ook pijnlijk zijn. Maar altijd weer geeft
loslaten ruimte voor iets nieuws. Soms zie je de
nieuwe knoppen al zitten.
Wat loslaten betekent, kom ik tegen als ik bij
mensen op bezoek ga in het ziekenhuis. Bij die
ene vrouw, die midden in het leven staat. In
het ziekenhuis blijkt dat ze heftige complicaties
aan haar hart heeft. Ineens staat haar leven
op de kop en moet ze alles loslaten. Of bij die

man die in het ziekenhuis te horen krijgt dat
hij nog maximaal een jaar te leven heeft. Soms
belanden we als mensen in situaties waarin
een herfststorm ons bij wijze van spreken wegsleurt uit onze vertrouwde bedding. We moeten
ineens ons leven loslaten en ervaren hoe het
helemaal anders is.
Ook in de geschiedenis van het geloof is loslaten een geestelijke opgave. Zo leert de
middeleeuwse mysticus en leermeester meister
Eckhart zijn leerlingen dat loslaten een belangrijke geestelijke oefening is om vrede te vinden
in zichzelf. Waar ze zich oefenen in loslaten,
loslaten van zichzelf en van wat ze moeten en
willen, komt er ruimte voor God in hun leven,
zegt Eckhart.
Vertalen we dit naar ons leven, dan zegt meister
Eckhart: oefen je in loslaten van gevoelens, van
je emoties en je verlangens, dat voorkomt dat
je daarin verstrikt raakt. Zelf vind ik het als
mens en als dominee een grote uitdaging om
steeds weer in dat loslaten te oefenen. Wat me
daarbij helpt is de zin: ‘Niet mijn wil, maar Uw
wil geschiede.’
Het belang van loslaten is dat het ruimte kan
geven aan iets nieuws. Zoals het vallen van
de bladeren van de herfsttakken ruimte geeft
aan nieuwe knoppen, zo kan de herfst ook in
ons leven en ons geloof ruimte geven voor iets
nieuws.’
Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Bij de diensten Aalten

Dienst van het licht
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. Als je thuis nog een lantaarntje hebt, neem
dat dan mee. Samen willen we het licht/Licht
verspreiden.

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 6 november

Zondag 7 november

Stegemanhof

19.00 uur:

nog niet bekend

19.00 uur:

ds. Van de Wal

10.00 uur:
collecte:

Beth San

St. Joriskerk

ds. A. Stienstra, Hengelo
Kerk en diaconie

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 7 november
Oude Helenakerk

09.30 uur: 	ds. F. de Jong afscheid ambtsdragers –
bevestigen ambtsdragers
op 20 februari 2022
collecte:
Zending en Kerk
19.00 uur: 	ds. E. van Deventer dienst van het licht
collecte:
Zending en Kerk

Zondag 14 november

Zaterdag 13 november
Stegemanhof

19.00 uur:

dhr. Lievers

19.00 uur:

dhr. Scholl

St. Joriskerk

10.00 uur: 	ds. H. Wassink-Pluimers,
Winterswijk
collecte:
Diaconie en Kerk

Beth San

Zondag 14 november
Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. R. Faber - doopdienst
collecte:	Project Hulp Ver Weg Dichterbij
en Kerk

Zuiderkerk

Eventuele nieuwe coronamaatregelen voor de kerkdiensten
plaatsen we op onze website onder <Kerkdiensten/meer informatie>

10.00 uur: 	ds. F. de Jong –
doopdienst – zie website –
Regenboogdienst HVWD
collecte: 	Project Hulp Ver Weg Dichterbij
en Kerk

Kerkdiensten Aalten en Bredevoort
U kunt de komende zondagen via KerkBeeld
een viering volgen vanuit een van onze kerken.
Deze diensten zijn te volgen op de website van
KerkVenster, of rechtstreeks: kerkbeeldaalten.nl

Neem en lees

Voor PG Bredevoort geldt een maximum van 60 personen.
Aanmelden is niet meer noodzakelijk.
Bij binnenkomst uw handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden.

Doopdiensten Aalten

November 2021
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

U kunt bij de diensten live aanwezig zijn.

5
6
7

Jesaja 33:1-12
Jesaja 33:13-24
Johannes 10:1-10

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8
9
10
11

Johannes 10:11-21
Psalm 65
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12
13
14

Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-37
Marcus 12:38–13:2

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15
16
17
18
19

Genesis 18:1-15
Genesis 18:16-33
Genesis 19:1-14
Genesis 19:15-29
Genesis 19:30-38

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

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Klein Entink, Dinxperlosestraatweg 119
- mevr. Van Schepen-Grond.
Varsseveldsestraatweg 18 M
- fam. Radstaak, Polstraat 4 M

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’. Tijdens een doopdienst
is er altijd 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

7 nov	dhr. A. Grievink
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
7 nov	dhr. G.J. Bussink
Keizersweg 50, 7121 GS
7 nov	mevr. B.J. Hoornenborg-Klein Poelhuis
Lievelderweg 22/E,
7131 MC Lichtenvoorde
7 nov	dhr. H. Hoftijzer
Landstraat 8/04, 7121 CR
7 nov	mevr. D.H. van de Put-Hoftijzer
Gendringseweg 25/A, 7122 ME
7 nov	dhr. H.W. Wissing
Seinsdijk 4, 7122 NW
8 nov	mevr. J.G. van Eerden-Seinhorst
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
8 nov	mevr. H.G. Mateman-Kraaijenbrink
Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
9 nov	mevr. G.S. Smit-Ebbers
Ludgerstraat 21/02, 7121 EG
9 nov	dhr. W.R. Arentsen
Dinxperlosestraatweg 84/A, 7122 JG
10 nov	mevr. J. Jansen-Heersink
Eligiusstraat 51, 7121 EB
10 nov	dhr. B.H. te Winkel
Reviusstraat 14, 7121 VX
10 nov	dhr. J.W.J. van Eerden
Velsdijk 2/A, 7122 JH
11 nov	dhr. J.H. Helmink
Piet Heinstraat 28, 7122 VP
12 nov	mevr. G.J. Lammers-Ruessink
‘t Villeken 18/A, 7122 PK
14 nov	mevr. H.J. Prinsen-Schutte
Manschotplein 83, 7121 BL
14 nov	mevr. G.A. te Winkel-Wensink
Smitskamp 150/A, 7121 HL
15 nov	mevr. H. Lievers-ter Horst
Vondelstraat 28, 7121 VC
16 nov	mevr. W.H. Heezen-Oldenhave
Frankenstraat 83/06, 7122 ZS
16 nov	mevr. R. Lensink-Tolkamp
Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB
16 nov	mevr. G.B. Bussink-Eenink
Keizersweg 50, 7121 GS
17 nov	mevr. B.G.W. Stoltenborg-Bouwman
Dijkstraat 28, 7121 EV
17 nov	mevr. A.H. Tolkamp-Rougoor
Admiraal de Ruyterstraat 91, 7122 WG
18 nov	mevr. M.S.E. Nijenhuis-van Huet
Varsseveldsestraatweg 91/A, 7122 NR
18 nov	dhr. P.L.C. van Meggelen
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
18 nov	dhr. G.J.H. Bruil
Steile Dalweg 11, 7122 BD
19 nov	mevr. W. Heideman-Piek
Frankenstraat 87/06, 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
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

Zieken
Hans Breuker, De Hare 13, zal op 5 november
geopereerd worden aan zijn rug. Een pittige operatie. We wensen hem alle kracht en sterkte toe
en Gods nabijheid. We hopen dat de operatie
goed zal gaan en wensen hem voor de komende
tijd een voorspoedig herstel toe.

Bijeenkomst bezoekwerk

Ziekte
Meerdere mensen zijn getroffen door ziekte of
andere narigheid.
Gerda Meijnen revalideert na een val nog steeds
in Pronsweide, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk. Corona op de afdeling beperkt helaas het
bezoek. Een kaartje is nu extra fijn. Allen die lijden
aan lijf of leven wens ik kracht en doorzettingsvermogen toe. 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!

Bijeenkomsten bezoekmedewerkers

We hebben ondertussen de laatste avond gehad
met degenen die betrokken zijn bij het bezoekwerk. Dank jullie wel voor jullie komst en de open
en eerlijke gesprekken. Goed om elkaar te zien, te
spreken en op te bouwen. Jullie inbreng nemen
we mee, zodat we het bezoekwerk en het pastoraat zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

Afgelopen maand hebben we vier bijeenkomsten
gehouden met de mensen die bij het bezoekwerk zijn betrokken. Ook vanaf deze plek: jullie
inzet en inbreng worden 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.

Huwelijksjubilea

Doopfeest

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 te
staan, dan horen we dat graag via uzelf of uw
bezoekmedewerker.

Feest! Zondag 28 november wordt de dochter van
Wiebe Eenink en Kirsten Huls gedoopt in de Oude
Helenakerk. Mocht je ook je kind (in deze dienst)
willen laten dopen, neem dan contact op.

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

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

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

Verhuizing naar Aalten
Leuk om te merken dat gemeenteleden met me
meeleven en zelfs de voortgang van de bouw
van mijn huis in Aalten in de gaten houden. De
oplevering staat gepland voor mei. Voorlopig reis
ik dus nog heen en weer tussen Woudenberg en
Aalten. Af en toe overnacht ik in het jongerenhuis
aan de Ludgerstraat. Voor nu is dit een goede
oplossing (beter dan twee keer in een jaar moeten
verhuizen), maar ik kijk uit naar het moment dat
ik definitief naar Aalten ben verhuisd.

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. 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
whatsappberichtje 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

Samen oplopen
Voor de millenniumwisseling (toen ik nog in
Varsseveld woonde) was ik samen met mijn vader
lid van De Wandelvriend. Op trainingsavonden
liepen we zo’n tien kilometer in het prachtige
buitengebied van Aalten, en na afloop haalden
we traditiegetrouw een kroketje om de verbrande
calorieën weer een beetje aan te vullen.
Ook in Eibergen ben ik sinds een paar jaar lid
van een wandelgroep. We lachen wat af tijdens
onze wandelingen en oefeningen, maar delen ook
lief en leed met elkaar. En we hebben allemaal
de ervaring dat we als groep meer uithoudings
vermogen hebben dan wanneer we alleen lopen.
Wel realiseerden we ons vandaag nog - n.a.v. de
ziekte van een medewandelaar - hoe dankbaar
we mogen zijn dát we überhaupt kunnen lopen.
Samen oplopen is een mooie metafoor voor
gemeente-zijn. De aarde draagt ons, de wind
waait door onze haren, de zon schijnt op ons
hoofd (of de regen spoelt ons schoon) en we
zijn samen in beweging in de schepping die door
God wordt bezield. We staan er niet boven, maar
zijn er een bescheiden deel van, net als de paddenstoelen, de kleurende en kalende bomen, de
eekhoorntjes, de egeltjes en de schapen. Samen
oplopen is je deel voelen van een groter geheel,
is op elkaar betrokken zijn: een kaartje, een telefoontje, een luisterend oor, een vriendelijk woord,
het delen van lief en leed voelt fijn en kan je uithoudingsvermogen vergroten. Tijdens verschillende gesprekken merk ik tot mijn genoegen
dat er in Aalten nog altijd veel samen op wordt
gelopen.

Doopdienst 14 november
Onderstaand een bericht van oud-collega Riemer
Faber, die de eer heeft twee kleinkinderen te
mogen dopen. We wensen jullie allen een fijne,
gezegende dienst toe:
Op zondagmorgen 14 november hoop ik voor te
gaan in de Oude Helenakerk. In deze dienst mag
ik twee kleinkinderen dopen: Eva Henderika Anna,
dochtertje van Matthijs en Nienke Faberte Boveldt en zusje van David, dr. Kochlaan 1 in
Ooij; en Emma Sophie, dochtertje van Michiel
en Tetiana Faber-Galaieva, Sassafraslaan 83 in
Utrecht. We zien uit naar een fijne dienst (graag
Liedboek meenemen).
Riemer Faber

Ziekenhuisopname
Mevr. Luijmes-van Asperen, Willemstraat 4,
is na een val in het SKB in Winterswijk beland.
Ook mevr. Houwer-Lensink, Saksenstraat 35,
is in het ziekenhuis in Winterswijk opgenomen.

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

We wensen beide dames en ook anderen, die
hier niet genoemd willen worden maar ook opgenomen zijn of ziek zijn, veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Weer thuis
Met grote dankbaarheid mag ik vermelden dat
mevr. Klumpenhouwer, Bredevoortsestraatweg
80, weer thuis is. We wensen haar een voorspoedig herstel toe in haar vertrouwde omgeving.

Bezoekmedewerker Hoge Veld
In KerkVenster van 22 oktober bedankte ik de
aftredende ambtsdragers uit mijn wijk. Het is misschien goed om hier aanvullend te vermelden dat
Riet Beernink-Lubbers nog wel actief zal blijven
als bezoekmedewerker in het Hoge Veld.

Bezoekmedewerker Beeklaan

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

De herfst heeft overduidelijk intrede gedaan. De
bladeren aan de bomen verkleuren naar rood en
geel en als de zon schijnt kan ik intens van deze
kleurenpracht genieten. Achter ons huis staan
veel eikenbomen en door vallende bladeren wordt
ons terras steeds opnieuw omgetoverd tot een
bijzonder bladertapijt.
Ik las een herfstgedicht van Rainer Maria Rilke,
uit het Duits vertaald door Peter Verstegen, dat ik
graag met u deel.

Wat is het fijn dat ook de Beeklaan nu weer een
bezoekmedewerker heeft. Welkom Rianne Wassink (Hogestraat 69I). Gods zegen gewenst over je
werk in de wijk.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Herfst

Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

	Er vallen, met afwerende gebaren,
en als van ver - of in de hemel verre
tuinen verwelken, zo vallen er blaren.
En in de nachten valt de zware aarde
de eenzaamheid in vanuit al die sterren.

Overleden
Op 27 oktober is overleden Annie Eppink-Grievink,
Ludgerstraat 25-2, voorheen Tammeldijk 6, in de
leeftijd van 90 jaar. Wij wensen haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe
in hun verdriet en gemis.

Verhuisd
Jan Rensink, Driessenshof 21, is verhuisd naar de
Molenberg in Groenlo. Wij hopen dat er voor u
spoedig een goede plek in Aalten zal zijn!

We vallen allen. Deze hand hier valt.
En zie de andere: het geldt voor alle.
Toch is er Een, Een is er die dit vallen
oneindig zacht in bei zijn handen vat.
Op het moment dat ik dit bericht schrijf, zijn mij
geen namen van mensen bekend die in de wijk
berichten vermeld moeten worden.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,

Wisseling ambtsdragers
en bezoekmedewerkers

Wilma de Jong

Op 7 november neemt Ineke Nagel-Veldboom,
Trompstraat 1, afscheid als ouderling. Haar werk
in de Cederhof zal worden overgenomen door
Elly Aalbers-Dondergoor, Hogestraat 61. Bedankt
Ineke voor jouw werk voor onze gemeente in de
afgelopen jaren, en fijn Elly dat jij het bezoekwerk
in de Cederhof wilt overnemen!
Door het overlijden van Anja Graven was er in
sectie 13 D een vacature voor bezoekmedewerker.
Wij zijn blij te kunnen melden dat Liesbeth DuenkBrusse, Adm. de Ruyterstraat 19, het bezoekwerk
van Anja in dit gedeelte van onze wijk wil overnemen. Fijn Liesbeth!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

De Diepgang is van start.
Zie het jongerenbericht op pagina 15.
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In memoriam

Een mens te zijn op aarde
		Een mens te zijn op aarde

Anna Willemina
Wikkerink-Jentink

is pijnlijk begenadigd zijn
Lied 807 uit het Liedboek

~ Willemien ~

Toegelicht door dr. Oane Reitsma,
predikant van de Protestantse Gemeente Enschede

Geboren
6 september 1939
Overleden
29 september 2021
Willemien is geboren op 6 september 1939 als tweede
kind in een rij van vijf. Haar jeugd als boerendochter
was er een zoals dat in die tijd ging: naar school, thuis
meehelpen en jong uit werken gaan.
De kerk en het kerkelijk leven daaromheen speelde een
grote rol. In deze kringen heeft ze papa ontmoet. Op
6 oktober 1961 zijn ze getrouwd en in de Casperstraat
begonnen aan hun gezamenlijke leven. Het waren
gelukkige jaren waarin Willemien genoot van het werk
op de boerderij, zong in het koor en ‘s avonds met
papa naar de radio luisterde en een boek las. Toen de
kinderen werden geboren, was er nog meer om van te
genieten.
In 1970 zijn ze verhuisd naar ‘t Klooster, waar Willemien
zich snel thuis voelde. Rond die tijd begonnen lichamelijke klachten haar parten te spelen. De resultaten van
de diverse behandelingen waren helaas beperkt, waardoor ze al vanaf jonge leeftijd steeds meer moest inleveren en pijnklachten had. Maar Wille
mien was geen
klager en richtte zich op wat nog wél kon. Het werk op
de boerderij werd ingeruild voor de administratie en het
aardbeienland voor de groente- en siertuin.
Toen het werken in de tuin niet meer ging, kregen de
planten binnen nog meer aandacht. Er was geen stekje
of ze kreeg het wel weer aan de gang, en het meest
noodlijdende plantje kwam onder haar zorgende hand
in bloei. Een andere hobby van Willemien was lezen.
De bibliotheek werd regelmatig bezocht en de krant
gespeld.
Met het ouder worden van de kinderen werd het makkelijker om op vakantie te gaan. Diverse jaren gingen
ma en pa ‘s zomers een weekje weg, waar ze beiden
van genoten. Voor de kleinkinderen was Willemien
een betrokken oma. Geen kinderziekte, schoolreisje of
examen ontging haar en bij een volgend bezoek werd er
altijd weer naar gevraagd.
Zoals ze voor ons was, was ze ook voor de mensen en
de wereld om haar heen; belangstellend en betrokken.
Kort ging ze in op de vraag hoe het met haar was, maar
daarna vond ze het fijn om te horen hoe het met de
ander ging. Willemien kon genieten van kleine dingen.
Van haar geliefden en de kring van mensen om haar
heen, maar ook van de vogeltjes bij de voederplank,
een lekker kopje koffie of een plantje dat het toch had
gered.
Op 5 oktober jl., de dag voordat onze ouders 60 jaar
getrouwd zouden zijn, hebben we Willemien in kleine
kring begraven. Tijdens de afscheidsdienst hebben we
onderstaand gedichtje voorgelezen, zó passend bij hoe
onze lieve en zorgzame echtgenote, moeder en oma in
het leven stond.
Wees verblijd met kleine dingen,
met een bloem die bloeit.
met de vogeltjes die zingen,
met een vlindertje dat stoeit,
met de held’re regendruppels,
met de warme zonneschijn.
Wees verblijd met kleine dingen,
en je zult gelukkig zijn.

Levensweg

Bomen, vossen, vogels

Het mensenbestaan wordt in dit lied heel
anders neergezet dan het succesverhaal
dat we zelf vaak zo graag voor waar willen
hebben. ‘Een mens te zijn op aarde’ – Huub
Oosterhuis ontleende de titel bewust aan
dat andere lied met dezelfde beginzin,
van Willem Barnard – zet als eenvoudige,
naakte mededeling de mens meteen al heel
kwetsbaar neer. Want dat is wat jij, u en ik
simpelweg zijn: een mens op aarde, niet
minder en niets meer. Een mens die na zijn
geboorte niet meer terug kan in de moederschoot: vanaf dat moment gaat het vooruit,
door de tijd heen, of je nu wilt of niet. Totdat
de mens uit de tijd wordt genomen door te
sterven. Zo loopt dit lied, van geboorte (couplet 1) tot sterven (couplet 6). Is dat ons lot?
Alles is er niet mee gezegd, blijkt uit het verloop van het lied.

Jezus zegt in Matteüs 8: 20: ‘De vossen
hebben holen en de vogels hebben nesten,
maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens
te ruste leggen.’

Kwetsbaarheid
Het is niet per se een fleurig mensbeeld dat
uit dit lied naar voren komt, wel een realistisch. Het leven gaat niet altijd over rozen.
Het is ‘levenslang geboortepijn’, dicht
Huub Oosterhuis. Je kunt je niet onttrekken
aan al wat het leven voor je in petto heeft.
Anders dan wat wij elkaar voorhouden
met de selfmade mensbeelden die onze
welvaartscultuur schept. De kwetsbaarheid
wordt ook geïllustreerd door de zin dat het
mensenbestaan ‘leven van de wind’ is. Die
waait waarheen hij wil en sleept ons in haar
onrust mee, van hot naar her. Maar in deze
beeldspraak zit meteen de dubbele bodem
die ook in het laatste couplet terugkomt.
Het kan niet anders dan dat die wind ook de
Geest is die ons leven juist boeiend maakt.

De vogels die Jezus noemt komen in dit lied
weliswaar niet terug, maar wel de bomen
die hun nesten dragen. Zij staan met stevige
wortels in de grond gefundeerd. Alweer wordt
de mens hier zo anders gepresenteerd dan
de mens die heel de schepping beheert en
beheerst. Nee, hij is zwakker en kleiner dan
de massieve bomen en daklozer dan vossen.

Onrust
Die oneindige onrust die het mensenbestaan
typeert, heeft er alles mee te maken dat de
mens zich, anders dan andere dieren, bewust
is van zijn eigen sterfelijkheid: ‘de dood komt
langverwacht’. Dat geeft een grote tragiek
aan die mens. Maar ook een afhankelijkheid,
namelijk van iets of iemand aan wie zijn
leven hangt boven zijn eindige bestaan uit.
Hij kan het niet alleen. De boom realiseert
zich dat niet en de vos ook niet. De mens wel.

Verlangen
Maar in al die pijn, dat zorgen, het slijtenaan-elkaar, zit ook een diepe zegen, een
‘pijnlijke genade’. Zoals men alleen tot het
licht komt door de duisternis heen, tot bevrijding door de pijn heen. Het mensenleven
– en ik denk dat dat de belangrijkste les is uit
dit lied – is niet doelloos. Het gaat naar een
‘voltooiing’ toe. Over het hoe en wat van die
voltooiing rept de dichter niet. Hij laat het
open hoe de zanger het wil interpreteren.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat
het ermee te maken heeft dat de mens (en
heel het mensengeslacht!) niet wordt losgelaten door haar Schepper die haar op de
wereld zette. En bovendien dat het verlangen
van de mens niet tevergeefs zal blijken.
Ondanks alles en misschien ook dankzij alles.
Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Gratis adventskalender
nu verkrijgbaar op
het kerkelijk bureau
of bestellen via:
www.kerkvensterwebshop.nl

familie Wikkerink

13

Kiek de abdij
Op onze rondreis door
de Antwerpse Kempen
kwamen we verschillende
abdijen tegen … een rijke
historische cultuur met ieder
zijn eigen lekkernijen, zoals
bier, brood, kaas … en zeep.

Gerund door verschillende stromingen
kloosterlingen, mannen zowel als
vrouwen.
Een ervan had onze speciale belangstelling, namelijk de Onze Lieve
Vrouw-abdij van Tongerlo, daar zou
het Da Vinci-museum zijn ondergebracht, met het doek van het Laatste
Avondmaal.
Wij associeerden Da Vinci met
Milaan, waar hij in het dominicaner
klooster het Laatste Avondmaal als
secco op de muur schilderde. Hij
werkte drie jaar aan het schilderij.
Helaas is het originele werk niet
lang goed gebleven … het is in 1980
grondig gerestaureerd.
Wat blijkt nu, Da Vinci is in 1507
ook aan een doek begonnen van
het Laatste Avondmaal. Jezus en
Johannes zijn van zijn hand en de rest
heeft een leerling, Andrea Solario,
natuurgetrouw afgemaakt.
In 1545 kocht een prelaat/patriarch
het schilderij, het was een rijke kloostergemeenschap met veel onroerend
goed tot ver in Brabant. Midden tot
eind 16e eeuw viel de abdij onder
het bestuur van Den Bosch, daarna
kochten ze zich vrij.

Het doek meet 4,5 x 8 meter, en de
Norbertijnen zijn er maar wat trots
op dat het in hun abdij hangt, al
vanaf 1545. Het schilderij heeft in
een schuur verstopt gelegen tijdens
de Franse Revolutie, is op reis geweest
naar Frankrijk en Groot-Brittannië,
zwaar beschadigd tijdens een brand
in de abdijkerk, toch weer gerestaureerd en sinds 1966 hangt het in een
speciaal gebouwd museum.
Wij hadden geluk het in alle rust te
kunnen bekijken en hoe de symboliek
van gebaren bedoeld is. Bijvoorbeeld
wanneer Jezus zegt: ‘Een van jullie zal
Mij verraden’. Als de leerlingen Hem
dan vragen wie van hen het is, zegt
Jezus: ‘Diegene, die tegelijk met Mij
zijn brood in de schaal heeft gedoopt’.
En zo zijn er vele aanwijzingen.
Het was bijzonder om dit zo duidelijk uitgelegd te krijgen. Eind september werd het museum voor vijf
jaar gesloten om het doek tot in de
finesses opnieuw te kunnen restaureren. Het is Italiaanse Renaissance
in de Antwerpse Kempen. Het Laatste
Avondmaal.
Joop en Ineke Lubbers-te Lindert
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Iedereen moet
mee kunnen doen

HÄNDEL’S

Kerstpakket voor mensen
met een laag inkomen

Koor Octagon plus
Forsterkwartet plus
Bobbie Blommesteijn sopraan
Elsbeth Gerritsen alt
Milan Faas tenor
Jouke Wijmenga bas
Harry van Wijk orgel

Paul Valk dirigent

Het Meedoenpact en de Diaconale
Hulpverlening Aalten zorgen samen
met AladnaFM voor een extraatje
voor huishoudens met een laag
inkomen. Deze huishoudens uit
Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de
buurtschappen kunnen een kerst(boodschappen)pakket aanvragen.

25 november, 19.00 uur
Oude Helenakerk Aalten

toegang

www.orgelsinaalten.nl
facebook Muziek in de Oude Helena
facebook Buiten Gewoon Muziek

Het pakket wordt vlak voor Kerst uitgereikt. Er
zitten vooral houdbare producten in die ook na
Kerst zijn te gebruiken.

€ 20,00

Verenigingen

Aanmelden
Hebt u een laag inkomen en hebt u problemen
om financieel rond te komen, schroom niet
maar meldt u aan. Aanmelden voor een boodschappenpakket is eenvoudig: stuur uiterlijk 30
november 2021 een e-mail met uw naam en
adres naar info@meedoenpact.nl of naar info@
stichting-dha.nl.
Kent u iemand anders die voor een pakket in aanmerking komt? Wijs hem of haar dan op deze
mogelijkheid.

Wij volgen de
richtlijnen van
het RIVM
i.v.m. corona

Op zaterdag 6 november is er om 19.00 uur een
r.-k. Allerzielenviering in de St. Joriskerk in Bredevoort. In de viering worden de overledenen herdacht die nog dagelijks worden gemist.
Hun namen worden genoemd, er wordt een
lichtje voor hen ontstoken en er wordt voor hen
gebeden. Intenties met namen kunnen nog
worden doorgegeven aan Irma Verwaaijen:
irmaverol@gmail.com.
Katholiek Kontakt Bredevoort

woensdag
Passage Op
 november
17

om 20.00 uur in de Zuiderkerk

Op deze avond komt de groep Déja Vu. Ze nemen
ons mee naar de roerige jaren veertig en vijftig
van de vorige eeuw en laten ons de vrolijke
klanken van o.a. The Andrew Sisters, Marlene
Dietrich, Doris Day en Vera Lynn herbeleven.

Gasten zijn deze avond welkom.

Kom ons helpen
Kun je op vrijdag 10 of zaterdag 11 december
een paar uur vrijmaken om bij een supermarkt te
staan om producten in te zamelen?
Meld je dan aan via info@meedoenpact.nl
of info@stichting-dha.nl.
Maar ook als je niet beschikbaar bent op 10 of 11
december kunnen we voor vervolgacties helpende
handen gebruiken. Wie weet is er iets bij wat jij
voor je medemens in je directe omgeving kunt
doen. Juist voor mensen die zich niet vast willen
binden, maar wel zo nu en dan willen helpen, zijn
wij de ideale partij.

Houdt Dorcas dan geen actie meer
bij de supermarkten?
Dorcas is daarmee gestopt en kiest nu voor aanschaf van levensmiddelen in de derde-wereldlanden zelf, maar daar is geld voor nodig. In
Aalten Vooruit is dit toegelicht. Dorcas vraagt nu
een financiële bijdrage NL04 RABO 0106 2500 00
t.n.v. Dorcas in Almere, o.v.v. Dorcas Voedselactie.

08-11-2021 S
 amen een tekst lezen en bespreken
(10.00 - 12.00 uur)
08-11-2021 M
 editeren met de bijbel
(14.00 - 16.00 uur)
12-11-2021 K
 loosterwandeling
(10.15 - ca 13.45 uur)
13-11-2021 Taizéviering (19.30 -20.15 uur)
19-11-2021 N
 atuurwandeling
(10.15 - ca 13.00 uur)
22-11-2021 M
 editeren met de bijbel
(14.00 - 16.00 uur)
08-12-2021 M
 editeren met de bijbel
(14.00 - 16.00 uur)

Zie voor meer info:
www.spoorzoekenslangenburg.nl
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In de
vakantieperiodes verschijnen
edities van drie weken.
KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk
leven binnen de aangesloten
gemeenten, maar heeft
ook aandacht voor wat zich
buiten het eigen kerkelijk erf
afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.

Dankbaarheid

Hallo allemaal,

Afgelopen woensd
ag was het dankda
g. Soms vergeten
dankbaar te zijn, te
we om
rwijl dit zo belangr
ijk is.
Er lijken zo veel din
gen vanzelfspreke
nd, terwijl dit eigen
allemaal heel bijzo
lijk
nder is.
Kijk naar de natuur
, die heeft God zo
mooi gemaakt.
En we krijgen dage
lijks eten en drinken
.
We leven in vrijheid
.
En misschien zie jij
deze dingen niet,
of zijn ze voor jou
vanzelfsprekend,
niet
wees dan dankba
ar dat God ook va
houdt en ook voor
n jou
jou gestorven is, zo
dat wij mogen leven
Dank God ook als jij
.
het moeilijk hebt.
Gods zegen

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.

Henrike Jentink

Ada Haasnoot, Gerda
ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greydanus

Jongerenpredikant

Catechese De Diepgang

Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Christiaan Eppink
Gerrit ter Maat
Leo Postma

De Diepgang is van start!

Ken je dat vierkante huis naast de Zuider
kerk? Daar beginnen we altijd om 18.00 uur
met samen eten. Marc, Marlies, Jan en Tanja
hebben tot nu toe het eten klaargemaakt,
maar geen garanties voor de toekomst, straks
kun je zelf … Na de maaltijd gaan we in
gesprek. We komen samen op zondagavond,
ongeveer eens in de drie weken. We kijken een
filmpje, lezen wat van de Bijbel, praten over en
met God, en luisteren naar elkaar. Welkom! Het
wordt gezellig en gaat ergens over.

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
Uitgever
KerkVenster wordt uitgegeven vormgevingscommissie.
door de Stichting KerkVenster. Hoofd van deze commissie is
Tiny Oosterink, tel. 0543Adres: Kerkstraat 2,
476350. KerkVenster wordt in
7121 DN Aalten,
eigen beheer opgemaakt
tel. 0543-472835,
door Arjan Ligtenbarg.
b.g.g. 06-50936465
Druk
Redactie
Senefelder Misset,
Hoofdredacteur:
Doetinchem.
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Oplage 3250 ex.

Groeten,

De Diepgang is een catechesegroep
voor 15+ers.

per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.

Zijn er vragen die je nooit hebt gesteld?
Zoals: vraag je je af waar al die kerkmensen
zich toch druk over maken? Wat heeft God, als
Hij al bestaat, met je leven te maken? Heeft
wetenschap geloof niet afgeschaft? Wat heb je
aan geloof in God als er zoveel ellende en verdriet is in de wereld, in je eigen leven? Is geloof
niet verantwoordelijk voor al die oorlogen?

De eerstvolgende data zijn:
7 november
28 november
19 december
De avonden beginnen om 18.00 uur.
ds. Folkert de Jong

Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink
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

Inleveren kopij
Het eerstvolgende KerkVenster
verschijnt op vrijdag
19 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 inleverdatum
kopij per e-mail is woensdag
10 november 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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Herfst

De herfstvakantie zit er al weer op. De dagen
worden korter, de blaadjes aan de bomen verkleuren
en wat een weer is het soms! Regen, wind, hagelbuien… Het is herfst! In de herfst kan het soms
flink stormen. In de Bijbel staan verschillende verhalen over stormen. Bijvoorbeeld het verhaal van
Jona, of de storm op het meer (Marcus 4: 35-41),
het huis op het zand (Matteüs 7: 24-27) of het
verhaal van Paulus die in een storm terechtkomt
(Handelingen 27: 1-15). In de Samenleesbijbel
vind je verschillende weetjes en opdrachten bij de
verschillende verhalen. Misschien leuk om (een van)
deze verhalen eens samen te lezen als het buiten
guur en stormachtig is.
Soms stormt het niet alleen buiten, maar ook
binnenin je. Dan zijn er dingen waar je boos van
wordt, of die je moeilijk vindt. Dat zijn je storm
gedachten. Met een storminstrument rammel je al
die stormgedachten zo uit je hoofd. Hoe?
Dat lees je hieronder.

Storminstrumenten
maken

Maar in de herfst kan het
ook prachtig zijn met al
die mooie herfstkleuren!
Ga eens lekker buiten uitwaaien en maak een (bos)
wandeling. Wanneer je onderweg mooie herfstbladeren verzamelt, kun je daar thuis een mooie dwarrelmobiel van maken. Veel plezier!
(Deze ideeën komen van geloventhuis.nl.
Je vindt hier leuke lees- , knutsel- en speelideeën).

Wat heb je nodig?
• Lijm
• Gekleurd papier
• WC-rolletjes
• Stiften
• Gedroogde erwten, rijst of macaroni o.i.d.

Hoe maak je het?
• Beplak een wc-rolletje met gekleurd papier
• Maak een kant van het rolletje dicht
• Doe een beetje rijst o.i.d. in het rolletje
• Schrijf je stormgedachte op een papiertje
(een stormgedachte is iets wat je moeilijk
vindt of waar je boos van wordt)
• Het papiertje met de stormgedachte verkreukel
je tot een klein propje en stopt het bij de rijst
o.i.d. in het rolletje
• Maak nu ook de bovenkant van het rolletje dicht
• Maak nu storm met je storminstrument tot je
stormgedachten stil zijn (hier vind je een filmpje
over hoe je een storminstrument maakt:
youtu.be/2Bz6zQEm2Os)

De Diepgang start
Zie pagina 15

