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Interview met ds. Datema

God laat ons niet los
Tekst: Liesbeth Greydanus - Foto: Jan Oberink

Onze derde buurgemeente waar ik op bezoek ga is
Varsseveld. Op een mistige herfstmorgen spreek ik met
ds. Kor Datema. Sinds juni 1999 is hij als predikant
verbonden aan de huidige PG Varsseveld.

‘Toen ik hier kwam waren er vier predikanten,
een van de Gereformeerde Kerk en drie van de
Hervormde Kerk. Nu zijn we met drie predikanten
voor twee fte’s. Ds. De Pender en ik werken
beiden 80% in dienst van de PG Varsseveld.
Daarnaast werk ik voor 20% in Den Es. De derde
predikant is ds. Lunshof. Zij werkt voor 40% voor
de PG Varsseveld, en neemt het ontmoeting- en
inspiratiegedeelte voor haar rekening. Zij is tevens
voor 40% verbonden aan de PG Halle waar zij
met het pastoraat belast is. Verder zijn er nog een
cantor en een jeugdwerker.
Wat kerkgebouwen betreft zijn er nog twee in
gebruik, de Grote Kerk in het centrum van Varsseveld en de Keurhorst in Sinderen. Een aantal keren
in het jaar is er een dienst, met name een avonddienst, in de Antoniuskapel. Het aantal leden is
van ruim boven de 2000 in 2014 gedaald naar
onder de 2000 nu.’

Hoe zit het met de kerkenraad?
Is er een grote en kleine kerkenraad?
‘De huidige grote kerkenraad telt nu zo’n 25
leden, de kleine 12 tot 14. We zijn bezig om naar
een andere structuur te gaan waarbij er slechts
één kerkenraad is. Dat heeft er deels mee te
maken dat het lastig is mensen te vinden, maar
vooral ook met slagkracht. Er wordt nu nog veel
vergaderd maar er worden weinig besluiten
genomen. Dat is niet doelmatig.’

In welke vorm vindt de communicatie
binnen de gemeente plaats?
‘Sinds 2018 hebben we het kerkblad Dubbelspoor dat eens per maand gemaakt wordt bij en
gedrukt wordt door De Zalige Zalm. We hebben
een eigen redactie die een groot deel van het blad

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

vult. Er staan interviews in, berichten uit
de gemeente en een
rubriek ‘Woord uit de
regio’, het vroegere
bezinningsstuk. Verder
gaan we mee met
de thema’s die De
Zalige Zalm aanbiedt,
waarbij we proberen
aan te sluiten bij de actualiteit. We proberen
het blad ook voor buitenstaanders leesbaar en
interessant te houden. Sinds oktober 2021 zijn
we met de zondagsbrief begonnen. Onze Facebookpagina had veel nut in lockdown-tijd en
zorgde door z’n invulling voor verbinding binnen
de gemeente. Nu zetten we er de liturgie in en
gegevens over de kerkdiensten. We hebben ook
een kerk-app, Scipio, die we gebruikten toen men
zich moest aanmelden voor het bezoeken van een
dienst. Nu zetten we er ook de zondagsbrief in.’
Wat betreft beleid is men in Varsseveld afgelopen jaar met een andere structuur begonnen.
Sinds ds. Lunshof het pastoraat in Halle doet,
hebben ds. Datema en ds. De Pender het pastoraat in Varsseveld ondergebracht in twee wijken,
West en Oost. Dit is het begin van een grote verandering. Ze willen meer pastoraat op aanvraag
bieden. Pastoraal bezoek wordt in het vervolg via
een centrale coördinator georganiseerd waarbij
aanvragen en signalen vanuit de gemeente leidend zijn. Verder wordt aangestuurd op ontmoetingen en gesprekskringen die door de gemeente
zelf georganiseerd worden. Bij de Startzondag
werd een tasje uitgedeeld met o.a. een formulier waarop mensen werden gestimuleerd om in
hun eigen omgeving ontmoetingen te organiseren. Tevens konden ze aangeven waaraan ze
mee wilden doen en waarover ze graag zouden
praten. Deze formulieren kon men inleveren in
een daartoe bestemde bus. Het is dus volgens ds.
Datema een andere manier van het organiseren
van Inspiratie & Ontmoeting. Gemeenteleden
worden uitgedaagd om zelf actief te worden i.p.v.
deel te nemen aan een kant-en-klaar-georganiseerd programma. ‘Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest. Verbinding, ontmoeting is wat wij
nastreven’ aldus Kor Datema.

Wat doen jullie om de jeugd te betrekken
bij het kerkelijk leven?
‘We hebben jeugdwerk bestaande uit een jeugdclub voor basisschoolkinderen, CJV voor de
15-jarigen, een catechesegroep en kindernevendienst. We zijn vooral op zoek naar hoe we contact kunnen leggen met de midden-generatie,
de 25- tot 50-jarigen. Sinds enkele jaren is er
een ouderling, meestal een stel, voor de contacten met deze generatie. Ze proberen diverse
gespreksgroepen op te zetten, zoals bijvoorbeeld
over geloofsopvoeding voor ouders van jongere
kinderen.’
Er is een aantal diensten per jaar voor jong en
oud waarbij dan veel aandacht is voor kinderen
en er geen kindernevendienst is. Hieronder vallen
doopdiensten, eens per jaar een 4-jarigen dienst,
een groep 8-dienst ook eens per jaar en twee keer
per jaar een krabbeldienst.
Overigens wordt er veel met Halle samengewerkt
voor de kerkdiensten. Zo is er de jaarlijkse Top
2000-dienst. Voor het grootste deel hebben de
zondagsdiensten een traditionele liturgie.
‘We willen het aantal diensten aanpassen zodat
we vaker als gemeente samen in de kerk zitten.
Nu is er telkens zowel in de Grote Kerk als in de
Keurhorst een dienst. Volgend jaar starten we met
een experiment waarbij we maandelijks wisselen
van kerkgebouw en vanaf juni willen we om de
week wisselen. Dit heeft ook alles met ontmoeting te maken. We hopen dat het inspirerend zal
werken als we met meer mensen samen in een
kerk zitten.’

Hoe houd je hoop in deze tijd?
‘Je moet je aan je geloof en inspiratie die je hebt
vanuit de Bijbel vasthouden. Als mensen doen
we ons best, uiteindelijk waait de Geest waarheen hij wil. Ik heb de hoop dat mensen elkaar
blijven vasthouden en elkaar blijven vinden, dat
de Geest blijft waaien, inspireren en in gang
zetten. God laat ons niet los. Uit de geschiedenis
blijkt dat er periodes zijn van verminderde betrokkenheid gevolgd door periodes waarin men meer
betrokken is bij de kerk. Wat is normatief, hoe
hoort het? Dat weten we niet. Zeker is wel dat
we nu in een andere tijd terecht zijn gekomen.
Mensen zijn vaak wel religieus maar niet kerkelijk
betrokken. Voor de kerk is dan de uitdaging hoe
je iets kunt betekenen voor deze mensen, ze erbij
kunt betrekken zonder ze op te slokken.’

Overdenking
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Dankbaarheid
Tekst Heidi Ebbers - Foto’s:aangeleverd

Wist je dat sommige geschenken
zo groot zijn dat bijna niemand ze
opmerkt. Dat ze zo enorm zijn dat ze
bijna niet te zien zijn? En dat je, om te
weten dat ze er zijn, terug moet naar
het begin? Of eigenlijk nog iets voor
het begin …

Mantelzorgviering Raad van Kerken,
Oude IJsselstreek.

Zo begint bij ‘Godly Play’ het scheppingsverhaal, een verhaal over zeven grote geschenken.
In de afgelopen weken hebben de kinderen
tijdens de godsdienstles dit verhaal gehoord en
er over gewerkt. Deze week wordt de lessenreeks
afgesloten met ‘vieren’. Ik besluit wat extra
‘uit te pakken’ en bij elke scheppingsdag een
kleine traktatie te bedenken. Aan het begin van
de les leggen we de zeven kaarten van de grote
geschenken nog een keer neer en ik zet bij elke
kaart een bakje met een traktatie.
‘Juf, hoeveel mag je daarvan?’ vraagt een van
de kinderen ‘Euh, van elk één …’, antwoord ik.
‘Ook van die kleine snoepjes? Mogen we er daar
niet meer van?’
Ik voel een irritatie opkomen. De hele tafel staat
vol met lekkere dingen maar dat blijkt voor sommige kinderen niet genoeg. Ik twijfel, hoe zal ik
reageren? Ik besluit mijn irritatie te benoemen
en zeg: ‘Ik weet niet hoe dit voor jullie voelt,
maar ik merk dat ik geïrriteerd raak door deze
vraag.’ Een aantal kinderen knikt. ‘Ja juf, dat
snap ik wel … we krijgen zomaar iets en dan zijn
we nog niet tevreden …’ ‘Dat is nogal ondankbaar,’ vult een andere leerling aan.
Er ontstaat een mooi gesprek over dankbaarheid. En ik moet eerlijk toegeven dat ik ook
regelmatig ‘vergeet’ dankbaar te zijn. Ook ik
merk sommige geschenken niet op, ook al zijn ze
nog zo groot …
Een halve week later zit ik in het Jongerenhuis
achter mijn laptop te werken. Ineens hoor ik
buiten de tuinmannen en ik bedenk me dat er
nog stenen rond de moestuin liggen die ik had
willen opruimen. Ik trek snel mijn jas aan en loop

naar buiten. Rond de moestuin liggen heel veel
hoopjes stenen. De hoeveelheid en de grootte
van de hoopjes raken me. Het zijn altaartjes die
deelnemers van de Kliederkerk gemaakt hebben.
Net als Noach hebben ze een altaar gebouwd
om God te bedanken. Om de beurt mocht
iedereen een steen neerleggen en daarbij iets
noemen waar je dankbaar voor bent. Ik zie nu
pas hóeveel stenen er liggen…Elke steen staat
voor iets om dankbaar voor te zijn … wat een
hoop dankbaarheid ligt hier. Het ontroert me.
De afsluitende les over het scheppingsverhaal
was trouwens voorbij voor we er erg in hadden.
‘Is de les nu alweer voorbij, juf? We hebben alleen
maar gegeten!’ Ja inderdaad: ‘alleen maar’
samen gegeten én nagedacht over dankbaarheid … precies hoe ‘vieren’ bedoeld is, toch?!
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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. 0543-564575
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. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Jolanda te Winkel
Koppelstraat 41
7126 AG Bredevoort
tel. 06 235 33 499
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Marjon Radstaak,
tel. 06 2750 4112,
tel. ’t Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

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

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-451943

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Biddag voor Gewas
en Arbeid 2022

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

Wij feliciteren:
dhr. F.J. Onnink, ’t Zand 5; hij wordt op
20 februari 81 jaar.
mevr. J.M. Huinink-Siebelink, Heidedijk 3;
zij wordt op 21 februari 85 jaar.
mevr. G.A. Hoefman-Radstaak, Misterstraat 68A;
zij viert op 22 februari haar 86e verjaardag.
dhr. H.J. Wevers, Lieversdijk 13; hij wordt 88 jaar
op 23 februari.
dhr. G.J. Klein Nibbelink, Landstraat 2A;
hij viert op 23 februari zijn 95e verjaardag.
dhr. W. ter Maat, Ambthuiswal 1-05;
hij wordt op 5 maart 88 jaar.
dhr. H.W. te Bokkel, Buninkdijk 3A;
op 6 maart wordt hij 90 jaar.
mevr. H.J. Navis-Luiten, Ludgerstraat 25-11;
zij viert op 10 maart haar 86e verjaardag.
mevr. J.H. Prange, Blekkinkhofweg 4;
zij wordt op 10 maart 82 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u lief zijn.

Zieken
Wij wensen allen die lichamelijk ongemak te verduren hebben, ziek zijn, medische behandelingen
ondergaan of uitslagen moeten afwachten veel
geduld en sterkte toe. We denken ook aan de
mantelzorgers, die familie of vrienden bijstaan
en wensen hen licht toe, nu de dagen maar langzaam lengen.

Overleden
Op 7 februari 2022 is overleden Aleida Gerharda
(Gerda) Navis-te Lindert in de leeftijd van 88 jaar.
We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen veel
troost toe!

Afscheid Wilma Kleinhesselink
Door de bekende omstandigheden konden we
als kerkgemeenschap nog geen afscheid nemen
van Wilma Kleinhesselink als beheerder van
het Koppelhuis. Haar werk heeft ze afgerond
op 31 december 2021. We hopen uitgebreid
afscheid van haar te nemen in en na de viering
van 6 maart aanstaande.
Namens de commissie,
Ada Endeveld

Giften
via Jolanda te Winkel  .  .  . € 26,00 en € 15,00
via Herman te Paske  .   .   .   .   .   .   .  € 40,00
via Hennie van Eerden (kerst)  .  .  .  . € 30,00

Bij de diensten Bredevoort

Ruimte voor ontmoeting Ontmoeting voor ruimte
Raar woord eigenlijk: ontmoeting. Sla je de Dikke
van Dale er op na dan heeft het twee betekenissen die iets tegenstrijdigs hebben. Als er volgend weekeind een ontmoeting is op het voetbalveld tussen Bredevoort en AZSV dan kennen we
elkaar al - en kunnen we ons verheugen op die
ontmoeting.
Aan de andere kant betekent ‘ontmoeting’ dat
je iemand toevallig treft - misschien iemand die
je kent op een onverwachte plek - maar het kan
ook zijn dat je de nieuwe buurman ontmoet die
het huis naast je komt bekijken. Het woord heeft
dan juist iets onbekends in zich. Is het dan logisch
dat die eerste ontmoeting gepaard gaat met een
eerste indruk, vullen we in gedachten al wat in …
of geven we de ontmoeting de ruimte?
‘Ontmoeting’ is het thema waar ds. Henriëtte
Nieuwenhuis uit ’s-Heerenberg-Zeddam ons in
wil meenemen in de Anders Dan Anders-dienst
op zondag 27 februari a.s. om 10.00 uur in de
St. Joriskerk in Bredevoort. Fijn dat we elkaar ook
weer kunnen ontmoeten in de vieringen zelf. We
verheugen ons op de ontmoeting met jou, met
elkaar en met God in deze viering.
Je bent van harte welkom.
De Anders Dan Anders-dienstcommissie
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Helpende handen gezocht
Is er iemand die af en toe wil wandelen met een
ouder iemand, een spelletje scrabble spelen, of
wilt u helpen vakantietasjes in te pakken voor
kinderen die in armoede opgroeien? Het zijn voorbeelden van vragen die we als diaconie gesteld
krijgen. Het zou fijn zijn als gemeenteleden ons
hiermee willen helpen. Helpen door er te zijn
voor een ander zonder geld te hoeven geven. In
de afgelopen twee jaar heeft ons sociaal diaconaat het drukker gekregen. Of dat nu komt door
corona of door de groeiende samenwerking met
de stichting Diaconale Hulpverlening en het Mee-

doenpact weten we niet precies, maar wat we
wel weten is dat er in onze Aaltense samenleving
mensen zijn die het bijzonder waarderen als er
naar hen wordt omgekeken.
Het sociaal diaconaat bestaat uit
Herwin Navis, Janette Postma, Ineke Kraaijenbrink, Wilco Luiten en Wim Drenth.
Wilt u zich melden of wilt u er meer over weten,
zoek dan gerust contact met een van ons of mail
naar drenth.wim@gmail.com of bel naar Wim via
0543-473145.

Kampterrein gezocht voor zomervakantie 2022!
In verband met onzekerheid over
onze huidige locatie is de recreatie
commissie van de PG Aalten op zoek
naar een nieuw kampterrein.
We zoeken een terrein nabij een
boerderij in een rustig gebied. Ook
zou het fijn zijn wanneer er een bos in
de omgeving is waar we gebruik van
mogen maken voor diverse bosspellen.
De locatie moet binnen een straal van 30 km
rondom Aalten liggen. Afgelopen jaren verbleven we in de buurt van Borculo, maar daarvoor ook enkele jaren in omgeving Winterswijk en
Eibergen.
Qua terrein zoeken we een grootte van ongeveer
1000 m2 met een stroomvoorziening, deze moet
aanwezig of te realiseren zijn. Ook is het nodig
dat een drinkwaterpunt aanwezig is.
De locatie is tijdens de zomervakantie vijf weken
beschikbaar voor wekelijks veertig schoolkinderen
in de leeftijd van 10-12 jaar (rekening houdende
met de opbouw en afbouw van het kamp is
ongeveer zeven weken nodig). Elke week wordt
begeleid door een enthousiaste groep van twaalf
vrijwilligers. In totaal gaan er dus tweehonderd
kinderen mee, verdeeld over vijf weken. Voor sommige kinderen is een vakantie niet weggelegd om
diverse redenen en al meer dan veertig jaar is ons
doel om deze kinderen een onvergetelijke week te
bezorgen!
De commissie beschikt zelf over een perfecte en
vrijwel nieuwe kampuitrusting: zeven slaaptenten,
twee recreatietenten, een keukentent en twee
schaftketen waarin o.a. WC en douches zitten.
Voor het gebruik van het terrein is een redelijke
vergoeding beschikbaar.

Kunt u ons helpen voor deze kinderen
vijf onvergetelijke kampweken mogelijk te
maken op een nieuw terrein? Heeft u tips
of wilt u meer informatie over onze wensen?
We horen het graag.
U kunt contact opnemen met Joost Roelofsen,
tel. 06-25065251 of
joostroelofsen@hotmail.com.

Bij voorbaat dank!

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

Elim opent de deuren

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

in Aalten aanwezig zijn. Daarom

als een open gemeenschap midden

opent gebouw Elim op de donderdag
ochtenden zijn deuren. Elim betekent

‘Oase’, een plek om op adem te komen
voor je verder gaat.

Mede namens de gastrouwen,
Anneke Wattel, Elizabeth van Deventer,
Gea Verhagen, Gerda van Netten,
Wilma de Jong

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

gastvrouwen ’en de ‘Brug-gastvrouwen’ hebben
kennis met elkaar gemaakt en regelmatig gaan
de ‘Elim-gastvrouwen’ naar de inloopochtenden
‘Over de brug’ om elkaar en de gasten te leren
kennen. Vanaf 17 maart wordt er met gemengde
teams in Elim alsook in het parochiecentrum
koffie geschonken. Zodra de inloopochtenden in
het parochiecentrum stoppen vormen de gastvrouwen één team voor de inloopochtenden in
Elim.
De deuren van gebouw Elim zijn vanaf donderdag
17 maart voor u geopend en er staat van 9.3011.00 uur koffie voor u klaar.

bredevoort

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

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:
Bezoekdienst
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

De Protestantse Gemeente Aalten wil

Overzicht giften

Op deze plek, midden in het dorp en midden in
de samenleving, is iedereen van harte welkom om
binnen te lopen voor een kopje koffie / thee, een
ontmoeting, een gesprek en een luisterend oor
(natuurlijk met inachtneming van de geldende
coronamaatregelen). Naast de gastvrouwen zal
een van de pastores en ook kinderoppas aanwezig zijn.
Sinds 2005 bestaan op donderdagochtend inloopochtenden ‘Over de Brug’ in het parochie
centrum aan de Dijkstraat. Na ruim 15 jaar
komt er, met het sluiten van de St. Helenakerk,
een einde aan deze inloopochtenden. De ‘Elim-

Op het kerkelijk bureau ontvangen
voor de diaconie   .   .   .   .   .   .   .   . € 300,00
Gift ontvangen via G.J. Prinsen
voor de kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 50,00
Gift ontvangen via A. Wattel
voor de diaconie   .   .   .   .   .   .   .   . € 100,00

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen:
Collecte februari   .   .   .   .   .   .   .   . €
Collecte Jop  .   .   .   .   .   .   .   .   . 2 x €
Gift Malawi Orkaan  .  .  .  .  .  .  . €
Collectes januari   .   .   .   .   .   .   .   . €
Gift zending en Werelddiaconaat  .  . €

15,00
10,00
50,00
15,00
30,00

Giften via de Webshop:
Gift algemeen (Diaconie Hvwd)  .   .   .  € 50,00
Giften KerkBeeld totaal  .   .   .   .   .   .  € 350,00

Verkoop collectemunten

Collectes in de kerkdienst:
28-11 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   .  € 119,51
Orgelfonds  .  .  .  .  .  .  .  . € 92,07

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD
De verkoop van collectemunten wordt weer opgestart. Elke eerste vrijdag van de maand kunt
u van 17.00 uur tot 18.00 uur collectemunten
kopen (pin aanwezig) in zaal 2 van de Zuiderkerk.
Ook is het mogelijk om collectemunten te kopen
via de webshop: www.kerkvensterwebshop.nl.
De munten worden dan gratis bij u thuisbezorgd.

Ontvangen via Eva Tjoelker   .   .   .   .   . € 10,00
Ineke Winkelhorst  .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00
Ali ter Horst  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 10,00
Johanna Westerveld  .   .   .  € 10,00 en € 10,00
Diny Hogeweg  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 5,00
Johanna Westerveld € 50,00, € 20,00 en € 15,00

Dank aan alle gevers
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‘Omdat het me zoveel voldoening geeft!’

Joop Ormel 50 jaar o rganist in Aalten
diensten samen te werken
met blazers, zoals o.a. met
Henk Jan Radstaak.
Bij de adventswijdingen
van De Eendracht en het
Aaltens Christelijk Mannenkoor leverde ik ook
jarenlang mijn bijdrage.

Welke veranderingen
waren er bij de vorming
van de Protestantse
Kerk?

Johan: Vijftig jaar geleden, op 1 maart 1972
werd Joop Ormel benoemd tot organist in de
toenmalige Gereformeerde Kerk van Aalten.
Reden genoeg om hem eens in het zonnetje te zetten.Zonder enige twijfel rijd ik
op de afgesproken tijd naar Lintelo, maar
daar aan de Halteweg blijkt dat Joop en
Henny Ormel al twee jaar op Het Verzet
in Aalten wonen, in een zogeheten levens
loopbestendige seniorenwoning. Dus ik weer
terug, en iets later dan gepland zitten we
daar met z’n drieën aan de koffie.
Johan: ‘Ik dacht dat je zo verknocht was aan
Lintelo?’				
Joop: ‘Dat is nog steeds zo, want ik fiets
nog enkele dagen per week op en neer naar
Lintelo als vrijwilliger in het Kulturhus.’
Hoe is het allemaal zo begonnen?
Ik groeide op in Lintelo. Daar begon mijn muzikale verhaal bijna vanzelfsprekend als lid van
Advendo. Als tiener kreeg ik daarnaast orgelles,
eerst van dhr. Tuenter, daarna van dhr. Kok. Toen
ik 17 jaar was meldde ik me via de muziekschool
Doetinchem bij Sjoerd Mook. Elke week reed ik op
mijn brommertje door weer en wind naar Doetinchem op en neer. Sjoerd Mook was oud cantororganist van de Hervormde Kerk van Aalten, en
een geweldige organist en pedagoog.
Ik was 19 toen ik organist werd in de Goede
Herderkerk en na een half jaar ook in Het Anker
in Doetinchem. Het was de tijd van de invoering
van het nieuwe Liedboek voor de Kerken en het
werd ook mijn taak om nieuwe melodieën, vaak
ook zingend, in de diensten aan te leren. Een fijne
tijd, fijne diensten en ik heb daar veel geleerd.
In Aalten ben ik in 1972 benoemd als organist in
de Westerkerk. Dan speelde ik dus ‘s morgens in
Doetinchem en ‘s middags in Aalten, vaak drie
diensten op een zondag.

En door de week?
Dan was ik naast mijn dagelijks werk actief in de
blaasmuziek, bij Advendo, en later volgde ik een
dirigentencursus bij Piebe Bakker. Ik werd dirigent
van diverse muziekverenigingen in de omgeving.
Het samenspel in een orkest, levert ook voor een
organist veel leerervaringen op. Daardoor ontstonden ook meer mogelijkheden om in de kerk-

Die fusie had voor mij
eigenlijk al veel eerder
mogen gebeuren. In 1970
speelde ik als goed gereformeerde Aaltenaar al
in de diensten in de Ned.
Hervormde Kerk in Doetinchem, geen probleem.
Hier in Aalten waren er nog wel eens problemen
omdat gereformeerde organisten niet in de Oude
Helenakerk mochten spelen, omdat zij doorgingen
voor amateurs, hoewel ze in geval van nood wel
werden gevraagd om een dienst te spelen, hetgeen ik weigerde. Dat is nu gelukkig allemaal
achter de rug en we werken nu als College van
Organisten heel goed samen.

In al die jaren waren er vast onvergetelijke
momenten, kun je er een paar noemen?
• De reacties van de mensen, de waardering voor
je spel, die je krijgt, daar doe je het voor! En
die reacties waren er, ook natuurlijk wel eens
mindere.
• Die ontelbare voorspelen, die ik al improviserend gemaakt heb, al die jaren, en dat ik dan
soms achteraf denk: ‘Hoe heb ik dat gedaan!’
of later dacht ‘Dat had ook wel beter gekund.’
• Die keer dat ik eens een kerkdienst heb gemist.
Het was ds. Van den Berg die mij naderhand
belde en met zijn karakteristieke stem tot mij
sprak : ‘U spreekt met uw herder, is er vanmorgen misschien iets dat u vergeten hebt?…’
• Nog niet zo lang geleden: een 75-jarige kreeg
van zijn kinderen een privé-orgelbespeling door
mij gegeven, cadeau. Dat was genieten zowel
voor de jarige als voor mij, heerlijk om te doen!
•
Op de jaarlijkse Monumentendag speelde ik
eens in de Oude Helenakerk. Er kwam een
meisje met Down-syndroom op de orgelzolder
en die vroeg heel open of ik ‘Groot is uw trouw’
kon spelen. Ik zei: ‘Dat wil ik wel, maar dan moet
jij meezingen!’ En zo gebeurde het, dat was ontroerend! Het lied was nog amper gespeeld of ik
kreeg meteen daarop van een andere bezoeker
op de orgelzolder, het verzoek ‘Alle Menschen
werden Brüder’ met het volle werk. Dat contrast! Dan is muziek emotie.
•
Zo waren er ook vele momenten op vakanties dat ik gelegenheid kreeg om spontaan op
vreemde orgels in vreemde kerken te spelen. En
de reacties van de luisteraars, daar doe je het
voor!
• En die keer dat ik op mijn motor (dat was een
andere hobby van mij) naar Ede reed en een
orgelconcert bijwoonde en de organist het concert besloot met Psalm 25. De inleiding was
geweest en het koraal werd ingezet en de vele

Tekst: Johan Scholl - Foto: Jan Oberink
Veluwse bezoekers begonnen spontaan mee te
zingen, op hele noten(!) ‘Heere maak mij uwe
wegen …’ 				
De hele terugweg zat ik nog met kippenvel op de motor met die psalm in mijn oren.
• En die keer dat ik met mijn muziekvriend Henk
Lensink bij een muziekconcours in Drachten
was, en we er de bijdrage van Brassband ‘De
Bazuin’ uit Oenkerk hoorden, ‘I shall love but
Thee’, luister maar eens op YouTube!’

Wat zijn je ervaringen in coronatijd?
Ik ben zo blij dat er nu weer gezongen kán
mág worden. Ook de kerkgangers hebben
enorm gemist. Er gaat niets boven orgelspel
gemeentezang, en dan ‘met hart en ziel, en
volle borst!’

en
dit
en
uit

Hoe zie je de toekomst
van de kerkmuziek?
In veel kerkdiensten hebben naast het kerkorgel
zang- en muziekgroepen hun plaats gevonden.
Het mooiste is nu de goede samenwerking tussen
die diverse richtingen. Wat dat betreft hebben we
in de persoon van Harry van Wijk een geweldige
cantor-organist in huis, die net zo makkelijk kan
samenspelen met een gospelgroep in een opwekkingslied, als met een kopergroep, of leiding kan
geven aan de cantorij. Bij enkele van zijn orgelbespelingen assisteerde ik hem als registrant. Ikzelf
ben meer van de traditionele diensten en dat is
zo mooi aan het team van organisten: ieder heeft
zijn eigen stijl.

Tot slot:
Ik heb uitgerekend dat ik in die 54 jaar, waarvan
50 jaar in Aalten, Doetinchem, Bredevoort
en Dinxperlo zo ongeveer 5200 diensten heb
gespeeld, waarvan 2600 gewone kerkdiensten,
2000 rouwdiensten en 600 trouwdiensten. Voor
al die gespeelde rouw- en trouwdiensten, ben ik
mijn toenmalige collega’s in het bedrijf en op het
gemeentehuis nog steeds erg dankbaar dat ze
me hiervoor de tijd en de ruimte hebben gegeven.
Johan: Waarvan akte!
Joop: Maar dit heb ik ook alleen kunnen doen
dankzij mijn vrouw Henny die me al die jaren
steunde en me de vrijheid heeft gegeven om dit
te doen. Ik noem haar vaak mijn motor en mijn
rem. De motor die me stimuleert en bij gelegenheid de rem, als het teveel wordt. We kregen
samen drie dochters en een zoon, en zijn gezegend met tien kleinkinderen.
Onze kinderen zijn ook actief in muziek en zang
en ook onze kleinkinderen laten van zich horen.
Een van mijn kleindochters zei eens: ‘Opa, wat
ben jij een geluksvogel!’ ‘Waarom dan?’ vroeg ik.
‘Omdat je zulke lieve kleinkinderen hebt!’
Ik wil nog graag even van de gelegenheid gebruik
maken, om na de diensten kerkbezoekers uit te
nodigen op de orgelzolder te komen. Veel bezoekers zijn daar nog nooit geweest, dus: ‘Van harte
welkom!
Ik hoop dat ik bij gezondheid nog een flink aantal
jaren kan en mag blijven orgelspelen, tot eer en
glorie van de Heer, en omdat het me zoveel voldoening geeft.
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Broer en zus stichten schisis-ziekenhuis in Guatemala
GUATEMALA- Het is 2008, wanneer Tessa de Goede vrijwilligerswerk doet in een
ziekenhuis in Guatemala. Daar verzorgde ze een aantal ondervoede kinderen, geboren
met een schisis. In het arme Guatemala is de medische hulp voor kinderen met
een schisis (lip-, kaak-, en of gehemeltespleet) minimaal. Deze kinderen vormden de
aanleiding voor de oprichting van Tess Unlimited. Na14 jaar staat Tessa de Goede,
samen met haar broer Tom, op het punt om haar eigen schisis-ziekenhuis te openen.

Meer dan 2500 kinderen zijn sinds de oprichting van Tess Unlimited geholpen. Een schisis, in
de volksmond ook wel hazenlip genoemd, is in
Nederland een aandoening waarvoor vanaf de
geboorte een team van medische specialisten
klaarstaat.
Hoe anders is dat in Guatemala, waar jaarlijks
maar liefst tien keer zoveel kinderen met deze
aandoening worden geboren. Het ontbreekt
ouders en kinderen vaak aan financiële middelen
en de medische zorg is er maar voor weinigen
toegankelijk. Geboren worden met een schisis
betekent in Guatemala dan ook een leven vol problemen en beginnen met een grote achterstand.
Met onder andere de operaties, logopedie-sessies
en het zogeheten melkproject, waarmee kinderen
veilig op het juiste gewicht voor de eerste operatie worden gebracht, hebben de Nederlandse
Tom en Tessa de afgelopen jaren dan ook vele
levens ingrijpend veranderd. De operatieweken
werden georganiseerd in ziekenhuizen door het
hele land, waarvoor medische teams uit Amerika overkwamen. Logistiek en operationeel veel
werk omdat ook de voor- en nazorg bij operaties
door de stichting wordt verzorgd. Het team van
Tess Unlimited is dan ook met het patiëntenbestand meegegroeid en in de loop der jaren flink
uitgebreid. Zelf wonen en werken broer en zus
De Goede fulltime in Guatemala en bestaat het
team verder voornamelijk uit lokale mensen.
Met de opening van een eigen ziekenhuis, gericht
op schisispatiënten, is het voor Tess Unlimited
mogelijk om nóg meer voor deze doelgroep te
betekenen. ‘Kinderen die worden geboren met
een schisis ondergaan op jonge leeftijd vaak al
meerdere operaties en behandelingen,’ legt Tom
uit, ‘dit kan er voor zorgen dat kinderen, maar ook
hun ouders, het eng vinden om naar een zieken-

huis te komen.’ ‘Met de oprichting van ons Tulipanes ziekenhuis willen we onze jonge patiënten
een ‘home away from home’ bieden’, licht Tessa
toe. ‘Met veel kleuren, details en muurschilderingen hopen we dat kinderen na de operatie niet
alleen met een grote glimlach vertrekken, maar
ook op een fijne manier bij ons binnenkomen.’
Met de opening van de kliniek zijn de plannen van
Tess Unlimited nog niet voltooid maar ligt de weg
juist open voor de realisatie van meer doelen. De
operaties kunnen worden verhoogd van zo’n 200
tot 300 per jaar, naar 500 tot 600. Daarnaast
biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om tand-

heelkundige zorg te gaan bieden, waarbij gewerkt
zal worden met lokale tandartsen en orthodontisten. ‘We vinden het belangrijk om zo veel
mogelijk met Guatemalteken te werken en willen
in de toekomst dan ook lokale chirurgen gaan
opleiden,’ geeft Tessa aan. De invloed en impact
van de stichting beperkt zich inmiddels allang
niet meer tot de ondervoede kinderen waarmee
het is begonnen maar geeft kansen aan kinderen,
ouders, werknemers en medici in Guatemala.
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Boek over de Oosterkerk
Tekst: Herman Onnink
Zoals vaak het geval is bij het uitkomen van een boek, komen er
nadat het uitgegeven is nog verhalen naar voren die eigenlijk in
het boek terecht hadden moeten komen. In dit geval gaat het om
een gedicht.
Het is een gedicht over de geitenbok van koster Bertus Rensink. Het
gedicht is gemaakt door schilder Willem ter Haar, eigenaar van
de verf-en behangwinkel en speelgoedwinkel in de Prinsenstraat.
Daarnaast hadden ze een schildersbedrijf. Dit bedrijf heeft veel
werkzaamheden verricht in en om de Oosterkerk.
Bijgaande tekening is van Jan Ebbers.

Bertus en z’n Geitebok!
’t Was op een mooie zomer-zondagmiddag
dat de kerk daar aan de Oosterkerkstraat lag.
’t Terrein was nog omsloten door een hek,
de appelbongerd er naast, bij de jongens nog in trek.
In de kerk was de voorzang juist verstomd
toen de dominee op de preekstoel stond.
En de gemeente zat rondom
hoorde naar z’n woorden stil en stom!
Een geest van vree was uitgegoten
maar o wee de buitendeur was niet gesloten!
Daar buiten knaagde aan struik en stok
des kosters mooie Geitebok!
Maar hoe het kwam, hij scheen voldaan
en stapte opwaarts, heel spontaan.
Voor de hoge stoep was hij niet bang
en schreed zo voort in de lange gang!
En daar, midden in die lange rij,
zat een oud vrouwtje, zo scheef opzij.
Ze scheen het nog wel te proberen,
maar ze kon de slaap niet langer weren.
En terwijl het oudje nikte zo nu en dan
zoals een slaapster nikken kan
hield Bertus zijn bok haar goed in ’t oog
of hij zich ook wellicht bedroog.
Maar toen geen eind kwam aan dat nikken
Toen deed hij net als alle sikken.
Hij dacht, zo vrouwtje ben je boos?
Goed, ik draag mijn wapenen altoos.
Wilt gij me stoten, ga je gang
voor een oud vrouwtje ben ik niet bang.
De bok zet zich dus in ’t postuur
en in hem blaakt reeds ’t oorlogsvuur!

En zodra weer ’t sein gegeven is
stoot ’t bokje toe en raakt niet mis.
Luid weerklinkt door ’t kerkgebouw
een flinke knal en dan -auw-auw.
Een ieder ziet om en giechelt en lacht,
de jongens luid en de meisjes zacht.
En ook des dominees streng gelaat
krijgt ’t met lachen ook te kwaad.
Maar één van allen lachte niet,
Bertus was het, hij had verdriet.
Want dat de deur bleef open staan
was hij alleen toch schuldig aan.
Zo trad hij dan dadelijk na de preek
’t hart in de schoenen en doodsbleek
de grote consistorie binnen.
Hij wist niet hij moest beginnen
bij ’t vragen om vergiffenis.
Maar ’t schijnt dat dominee niet boos is
Want vrolijk zegt hij, troost je man.
Je bok kan meer als ik wel kan.
Mijn stem klonk door tot in de verste hoek
ik schermde, schreeuwde, sloeg op ’t boek
en dreigde zelfs met straf mijn schapen
en toch, ze gingen door met slapen!
Maar na uw bokjes bokkensprong
ontwaakte een ieder, oud en jong.
Daarom onthoud dees goede leer:
Sluit nooit de deur van ’t Godshuis weer.
En voor u allen, als gij gaat ter kerk
en wordt de drang tot slapen u te sterk
houd dan dit voorval in gedachten
bedenk, om te slapen zijn de nachten!
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Huispaaskaarsen 2022
U kunt weer paaskaarsen bestellen. De paaskaarsen zijn dit jaar geproduceerd
volgens een nieuwe techniek. De kaarsen A en B zijn uitgevoerd met opdruk en
wasreliëf en de kaarsen C en D alleen met wasreliëf. Bijgaande foto geeft weer
hoe de vier verschillende motieven zijn uitgewerkt.
Versiering A: Emmaüsgangers
Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24:
11 - 35) vindt plaats in de tijd die onmiddellijk
volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp
Emmaüs. Christus voegde zich bij hen, maar zij
herkenden hem niet. In Emmaüs aangekomen,
nodigden ze hem uit voor de maaltijd. Pas toen
Christus het brood ging breken als bij het laatste
avondmaal, herkenden zij hem.
Een prachtig ontwerp voor Pasen, het feest van de
opstanding.

Versiering B: De levensboom
De levensboom heeft in de Bijbel meerdere
symbolische functies De christelijke Openbaring
van Johannes noemt ‘een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde’, een heilige stad Jeruzalem die
vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van
de stad stond een levensboom. In Bijbelboek
Spreuken staat de boom symbool voor wijsheid.

Versiering C: De Eucharistie
Voorafgaande aan zijn lijden, sterven en verrijzen,
viert Jezus het paasmaal met zijn leerlingen
(Matteüs 26) Het brood (korenaar) en de wijn
(kelk) zijn de tekenen van het lichaam en bloed

Versiering E: Chi-Rho Kruis
Klassiek model kruis in de vorm van een P en
een X, Chi en Rho in het Grieks, of Christus
Monogram).

Versiering F: Vredesduif

van Christus in het vieren van de Eucharistie. Als
teken dat Jezus daadwerkelijk is verrezen uit de
doden, verschijnt Hij aan zijn leerlingen bij het
meer van Tiberias en laat voor hun ogen de wonderbare visvangst gebeuren. (Johannes 21)

Versiering D: Nieuw begin
In Genesis 8 keert de duif met een groen olijfblad
terug naar de ark van Noach en is hiermee het
symbool van een nieuw begin/leven na de zondvloed. In het daarop volgende hoofdstuk sluit God
een verbond met de mensen en belooft daarmee
dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden
door een zondvloed. Het teken van het verbond is
de regenboog

Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in
een oranje/geel medaillon.

Hoe bestellen?
• I n beide kerken ligt een intekenlijst waarop u
uw keuze kenbaar kunt maken
•V
 ia het kerkelijk bureau in Aalten op de openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
•D
 igitaal via kerkvensterwebshop.nl . In de linker
rode kolom ziet u staan: Paaskaarsen. U kunt
daar uw bestelling plaatsen en digitaal betalen.
• L eden van de PG Bredevoort kunnen uiteraard
ook deze huispaaskaarsen bestellen.
•D
 e bestellingen dienen uiterlijk 13 maart
2022 binnen te zijn.

Alle bestellers
krijgen bericht
wanneer u de
kaarsen kunt
ophalen in de
Zuiderkerk.

Formaten en prijzen
Het cijfer achter de letter is de lengte van de kaars.
A.60 € 77,50
B.60 € 77,50
C.60 € 64,25
D.60 € 64,25
E.60 € 64,25
F.60 € 62,25

A.40 € 50,00
B.40 € 50,00
C.40 € 37,00
D.40 € 37,00
E.40 € 37,00
F.40 € 37,00

A.30 € 42,50
B.30 € 42,50
C.30 € 29,50
D.30 € 29,50
E.30 € 29,50
F.30 € 29,50

E.25 € 22,50
F.25 € 22,50

Zwarte kandelaar
11,5 cm. plus pen per stuk € 7,28 – 8 cm. per stuk

6,59
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Veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed?!’

‘Gods Rijk komt,
Zijn toekomst breekt door’
Bron: www.protestantsekerk.nl/nieuws

‘Alles komt goed?!’ is het thema van de veertigdagentijd
kalender van de Protestantse Kerk. Het is niet altijd
makkelijk te geloven in een hoopvolle toekomst. ‘De veertig
dagentijd zet me erbij stil dat het toch waar is,’ aldus preses
ds. Marco Batenburg. ‘Het kómt goed! Omdat Christus deelt
in alle menselijke nood en dood, én daaruit is opgestaan.’
Wat zeggen de woorden
‘alles komt goed’ jou,
op weg naar Pasen?
Het kan goedkoop klinken, voort
durend komen dingen niet goed. Er
is in onze levens, in de wereld om
ons heen, ontstellend veel gebrokenheid en ellende. Tegelijkertijd zet
juist de veertigdagentijd me erbij stil
dat het toch waar is. Het kómt goed!
Omdat Christus deelt in alle mense
lijke nood en dood, én daaruit is
opgestaan.

Je schreef de overdenkingen
in de Stille Week. Hoe geef je die
week zelf vorm?
De Stille Week heeft voor mezelf
grote betekenis. In Gouda komen we
in de Sint-Jan iedere avond samen
voor een korte viering, met ruimte
voor stilte, muziek, zang en een
overdenking. Op Witte Donderdag

vieren we het Avondmaal, en ook
op Goede Vrijdag is er een dienst.
Deze week brengt ons bij het hart
van het evangelie en dat maakt me
heel dankbaar. Tegelijk voel ik me als
voorganger ook altijd stamelen als ik
probeer hier woorden aan te geven.
Daarom ben ik zo dankbaar voor
de liederenschat van de kerk, hoe
dichters de eeuwen door woorden
hebben gegeven aan het werk van
Christus. Een lied dat mezelf altijd
weer aanspreekt is ‘Die in de dood
gebonden lag’ van Maarten Luther
(Gezang 203; Liedboek 1973).

Hoe kunnen wij als kerk
de hoop van Pasen doorgeven
in de wereld?
Het is belangrijk om ons als kerk
ervoor in te spannen dat het verhaal van kruis en opstanding verteld
blijft worden. Er ligt hier een grote

opdracht, nu steeds minder mensen
bekend zijn met de inhoud van de
Bijbel. Met ‘The Passion’ wordt
een groep binnen de samenleving
bereikt, maar het is ook goed om je
als gemeente in eigen dorp of stad
te bezinnen op wat je kunt doen om
te zorgen dat het paasverhaal blijft
klinken.
Daarnaast denk ik ook aan een tekst
uit 1 Korinthe 15. In dat hoofdstuk
dat helemaal over de opstanding
van Christus en onze opstanding
gaat, luidt het slotvers: Kortom,
geliefde broeders en zusters, wees
standvastig en onwankelbaar en zet
u altijd volledig in voor het werk van
de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht,
nooit tevergeefs zijn (vers 58).
Pasen zet ons dus met beide benen
in het leven om daar onze roeping te
vervullen. Met een nieuwe oriëntatie:
door Christus’ kruis en opstanding
weten we van verlossing, vergeving
en hoop. Wat is het mooi om daar
af en toe iets van te delen met de
mensen die God op onze weg brengt.

Waar zie jij tekenen van het
koningschap van Jezus?
Ik moet denken aan de werken
van barmhartigheid, betekenisvolle
daden waarmee mensen elkaar
dienen. In deze wereld wordt iets
zichtbaar van het koningschap van
Jezus waar mensen zulke daden van
liefde verrichten. Dan gaat het niet
om grote, in het oog springende
dingen. Het kan om iemand gaan
die opstaat tegen onrecht, om een
politicus die het goede zoekt voor
de samenleving, een mantelzorger,
iemand die haar buurvrouw naar
het ziekenhuis rijdt. In zulke eenvoudige gebaren zie ik tekenen van het
koningschap van Christus, die kwam
om ons te dienen.
Ds. Marco Batenburg, preses van de
generale synode en predikant van de
Goudse Sint-Jansgemeente, schreef
de dagelijkse overdenkingen in de
Stille Week voor de
veertigdagentijdkalender.

De veertigdagentijdkalender is gratis af te halen
bij het kerkelijk bureau of te bestellen via de webshop:
www.kerkvensterwebshop.nl.
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Samen feest met de Heer!
De werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij heeft
Ineke Luimes uitgenodigd om namens stichting
Barmuja te vertellen over het werk in Ethiopië.
Het coronavirus heeft daar andere gevolgen dan
in de westerse wereld. Er is weinig zorg om de
gezondheid, maar veel zorg om de inflatie. Het
verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter.
Voor de arme mensen is er een groot tekort aan
schoon water. Ineke is net terug uit Ethiopië en
zal haar ervaringen met ons delen.
In de dienst lezen we uit Deuteronomium 14: 22.

Hier wordt opgeroepen jaarlijks een tiende van je
inkomsten te geven. Dit bedrag is dan bestemd
voor een feest die we samen met de Heer mogen
vieren. Maar als je dan het verhaal hebt gehoord
over de mensen in Ethiopië voelt dit wel wat
wrang. Kunnen wij dan wel feest vieren? In de
andere schriftlezing uit Lucas 14: 42 wijst Jezus
op de balk in onze eigen oog. Hij roept ons op
tot zelfreflectie. Hoe vieren wij met de mensen in
Ethiopië feest samen met de Heer?
De dienst zal 27 februari, 10.00 uur plaatsvinden
in de Zuiderkerk.

Neem en lees

Februari 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18
19
20

Lucas 6: 1-11
Lucas 6: 12-26
Lucas 6: 27-38

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

21
22
23
24

Lucas 6: 39-49
Lucas 7: 1-10
Lucas 7: 11-17
Amos 1:1-10

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

25
26
27
28

Amos 1:11- 2:5
Amos 2: 6-16
Amos 3:1-8
Amos 3: 9-4:3

Maart 2022
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3

Amos 4: 4-13
Amos 5:1-9
Johannes 11: 1-27

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

4
5
6

Johannes 11: 28-44
Johannes 11: 45-57
Johannes 12: 1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Wat is Wereldgebedsdag?
Een wereldgebeurtenis! Waarbij we
wereldwijd ‘Samen bidden, samen
vieren en samen delen!’
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart
het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die
meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag,
door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze
bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst
heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk
zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof
een internationale, oecumenische dimensie.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van
gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens
in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar
dezelfde noden voor God gebracht worden,
dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde
Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon
in het verre oosten opgaat over de eilanden in

7
8
9
10
11

Psalm 91
Amos 5: 10-20
Amos 5: 21-27
Amos 6:1-7
Amos 6: 8-14

Bron: www.wereldgebedsdag.nl

de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste
diensten gehouden.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en
breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt
Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld
in een keten van gebed, laat hun voelen dat zij
deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop
en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en
problemen.
Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om
gaven en talenten in dienst van elkaar en de
samenleving te stellen en kan door gebed en actie
invloed hebben op mensen en hun omgeving. En
geeft gelegenheid over ‘eigen grenzen’ heen te
zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met mensen over de hele wereld.
Vrijdag 4 maart 2022 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond.
Thema dit jaar is ‘Gods belofte.’

Het kunstwerk voor de WGD-2022 is gemaakt
door Angie Fox.

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Kerkdiensten Aalten
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Zaterdag 19 februari 2022

Zondag 20 februari 2022

Zondag 20 februari 2022

19.00 uur:

10.00 uur
ds. R. Wentink, Winterswijk
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:

Zaterdag 26 februari 2022

Zondag 27 februari 2022

Zondag 27 februari 2022

18.00 uur:

10.00 uur 	ds. H. Nieuwenhuis, Bergh,
Anders Dan Anders-dienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
collecte: 	Restauratiefonds en
Project Hulp Ver Weg Dichterbij

		Stegemanhof

dhr. B. Brethouwer

		Beth San
19.00 uur:

ds. D. v.d. Wal

		Ambthuis Bredevoort
Mevr. J. Bron

		Stegemanhof
19.00 uur:

Mevr. M. Rots

		Beth San
19.00 uur:

		Stegemanhof
ds. H. Knol

		Beth San
19.00 uur:

St. Joriskerk

dhr. J. Lievers

collecte:

 s. F. de Jong,
d
bevestiging ambtsdragers
Prot. bezoekdienst en Kerk

Oude Helenakerk

10.00 uur:
dhr. F. Brandenburg
collecte: 	Restauratiefonds en
Project Hulp Ver Weg Dichterbij

Zondag 6 maart 2022
1e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 6 maart 2022
1e zondag van de 40-dagentijd

10.00 uur	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de dienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
collecte:

St. Joriskerk

10.00 uur:
collecte:

Woensdag 9 maart 2022
Biddag voor gewas en arbeid
St. Joriskerk

Kinderen

Oude Helenakerk

Zuiderkerk

dhr. L.H. Fles

Zaterdag 5 maart 2022
19.00 uur:

St. Joriskerk

10.00 uur
ds. A.G. Endeveld
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Oude Helenakerk

ds. M.A. Andela-Hofstede
Zending en Kerk

Zuiderkerk

ds. F. de Jong, doopdienst
Zending en Kerk

Woensdag 9 maart 2022
Biddag voor gewas en arbeid
Oude Helenakerk
19.30 uur:
collecte:

ds. E. van Deventer
Werelddiaconaat

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.

Versoepelingen coronamaatregelen: zie website
Afgelopen week zijn door de regering versoepelingen van de coronamaatregelen
afgekondigd. Een aantal maatregelen is en wordt zelfs afgeschaft. Wat dit betekent
voor het bezoeken van kerkdiensten, vergaderingen en anderen kerkelijke activiteiten
is bij het drukken van dit blad nog niet bekend. Wij verzoeken u om de website
www.kerkvenster.nl regelmatig te bezoeken. Daar zullen we alles wat de kerkenraden
van de PG Aalten en de PG Bredevoort ons hierover aanleveren publiceren.

redactie KerkVenster

Kinderen zijn dus altijd welkom.

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).

Ochtendbezinning
Elke donderdagochtend van 09.00 - 09.30 uur
is de Oude Helenakerk geopend (ingang Marktzijde). Er is dan gelegenheid voor een moment
van bezinning.
Even voor 09.30 uur wordt dit samenzijn door de
aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

Bloemengroet Aalten
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- dhr. Tolkamp, Ludgerstraat 25/5
- mevr. Schaap-Driessen, Manschotplein 61
- mevr. Testerink-Huitink,
Lichtenvoordsestraatweg 34
- fam. Driessen, Keizersweg 73
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Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

bredevoort

20 feb	mevr. J.G. Bulsink-Lammers
Koeweide 66, 7121 EK
20 feb	mevr. B.A. te Hennepe-Wevers
Morgenzonweg 29/1,
7101 BH Winterswijk
20 feb	mevr. A.B.H. Smit-Bode
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
21 feb	dhr. H. Tolkamp
Smitskamp 73, 7121 HM
22 feb	dhr. G. Lourens
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
22 feb	mevr. H.B. Ligterink-Stronks
Hoge Veld 111, 7122 ZP
22 feb	mevr. A.W. Harbers-Blekkink
De Hoven 23, 7122 BJ
23 feb	dhr. D.H. Obbink
Slaadijk 14, 7121 KD
23 feb	mevr. R. Kämink-Driessen
Manschotplein 29, 7121 BL
24 feb	mevr. G. Wagenvoort-Nijland
Ludgerstraat 19/06, 7121 EG
27 feb	mevr. T.I. Smilda-van der Horst
Ludgerstraat 59, 7121 EH
27 feb	mevr. G.H. Winkelhorst
Meidoornstraat 21, 7121 AV

27 feb	dhr. J.W. Bulsink
Ludgerstraat 22, 7121 EM
28 feb	mevr. D.C. te Kloeze-Luiten
Tubantenstraat 56, 7122 CS
28 feb	dhr. G.J. Tolkamp
Admiraal de Ruyterstraat 91, 7122 WG
1 mrt	dhr. H. Neerhof
Manschotplein 48, 7121 BM
1 mrt	dhr. A. Lammers
Beeklaan 12, 7122 BH
2 mrt	mevr. A.E. Onnink-Tolkamp
Hollenberg 1, 7121 MC
2 mrt	dhr. G.D. ter Haar
Frankenstraat 111, 7122 ZS
2 mrt	mevr. W.J.A. Demming-Vrieze
Andromeda 35, 7122 XB
2 mrt	mevr. J.H. Mateman-ter Horst
Julianastraat 36, 7121 CD
3 mrt	mevr. I. van der Stoep-Verschoor
Frankenstraat 89/01, 7122 ZS
3 mrt	mevr. L.H. Ligterink-Ebbers
Ludgerstraat 31/05, 7121 EG
4 mrt	dhr. N. Noort
Dijkstraat 36, 7121 EV
4 mrt	mevr. C. Siebelink-Klijn Hesselink
Klokkemakersweg 3, 7122 KB
5 mrt	mevr. H.G. ter Horst-Tolkamp
Keizersweg 7, 7121 GM

Wijk Zuid

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

en nabijheid toe. En een zegen over de zorg en
behandeling.
Er zijn meer mensen ziek of herstellende. We
wensen hun heel veel sterkte en, waar mogelijk,
beterschap toe. Ook degenen die ernaast staan
om te steunen en te helpen, wensen we kracht,
liefde en wijsheid toe.

Vergadering pastoraal wijkteam

Op 18 februari zijn B.G. Wikkerink en G.B. Wikkerink-te Brinke, Eskesweg 6, 50 jaar getrouwd. Van
harte gefeliciteerd! We wensen hen een fijne en
gezegende dag toe samen met hun geliefden om
zich heen.

Weer thuis

Aandacht

Mevr. J.G. Hoftiezer-Kraaijenbrink, Kiefteweg 9,
is na een periode van revalidatie weer thuisgekomen. Fijn dat je weer thuis bent! We wensen
je alle goeds toe en dat je stap voor stap weer
verder mag herstellen.

Ziekte
Dhr. G.H. Scholten, Dinxperlosestraatweg 99, is
opgenomen voor behandeling in het ziekenhuis.
We wensen hem en zijn vrouw Gods kracht, hulp

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Afgelopen week hebben we het overleg van het
pastoraal wijkteam gehad. Voor mij voor het
eerst en daarom even zoeken en afstemmen
met elkaar. Het was goed om elkaar te zien en te
spreken. Jan Veldboom sloot deze avond af met
een prachtig gedicht van Marinus van de Berg
dat ik graag met jullie deel.

Huwelijksjubileum

6 mrt	mevr. A. Ruitenbeek-Aarnoutse
Batavenstraat 37, 7122 ZT
6 mrt	mevr. H.J. Nijman-Prinsen
Koeweide 96, 7121 EK
7 mrt	mevr. J.W. van der Zwaag-Breukelaar
Sniedersweide 32, 7123 AK
8 mrt	dhr. H. Lammers
Smitskamp 55, 7121 HM
8 mrt	dhr. J. van Eerden
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
8 mrt	dhr. J.D. Radstaak
Frankenstraat 6, 7122 ZS
9 mrt	mevr. G.J. Heinen-Wevers
Ludgerstraat 68, 7121 EM
10 mrt	mevr. J. Hoens
Bevrijding 33, 7121 WP
11 mrt	mevr. M. Holling-van der Wal
Hoge Veld 109, 7122 ZP
11 mrt	mevr. H.C. Kemink-Romeijn
‘t Smees 1, 7121 CB
11 mrt	mevr. A.G. Sellink-Vreman
Koningsweg 8, 7121 MR

Aandacht is eerbiedig,
ze dringt zich niet op,
ze kan wachten,
ze laat vertrouwen groeien.
Aandacht is ontvankelijk,
ze stelt zich open.
ze leeft zich in,
ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd,
ze neemt de tijd,
ze jaagt niet op,
ze overhaast niet.
Aandacht is attent,
ze ziet het kleine,
ze vergeet niet,
ze doet wat ze zegt.
Aandacht is trouw,
ze blijft komen,
ze houdt de lange duur vol,
ze komt ook in moeilijke tijden.
Aandacht is aanwezigheid,
ze kent de waarde van er zijn,
ze weet stil te zijn,
ze is eenvoudig.
Aandacht hecht onze woorden,
aandacht verstrekt onze innerlijke kracht,
aandacht schept gemeenschap.
Gelukkig de mens die aandacht schenkt,
en die aandacht ontvangt.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries
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Elizabeth
van Deventer
Predikant
Magnoliasingel 43
3931 ZH Woudenberg
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.
deventer@gmail.com

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

Dopen
Op 13 maart staat mijn eerstvolgende doopdienst gepland, in de Oude Helenakerk. Mocht je
je kind willen laten dopen, neem dan contact met
me op. Mijn insteek is dat we er samen een mooie
dienst van maken.

Ziekte

Persoonlijk

Dhr. Wim van Burk is na een val opgenomen
geweest in het ziekenhuis en verblijft nu in Pronsweide, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk.
We hopen dat hij snel weer naar huis kan. Er zijn
meer zieken in de wijk, maar niet iedereen wenst
hier genoemd te worden. Iedereen die is getroffen
door ziekte wens ik een voorspoedig herstel toe.
Mocht u mensen kennen die ziek zijn of wel wat
aandacht kunnen gebruiken (en wie kan dat niet),
aarzel dan niet en stuur een kaartje of laat op
een andere manier weten dat u meeleeft.

Eind februari zal ik deelnemen aan de cursus
Godly Play. Voor mij een nieuwe manier om
(Bijbel)verhalen te kunnen vertellen. Van vrijdag
25 februari tot en met maandag 7 maart ben ik
om die reden moeilijk of niet bereikbaar.

Pastoraat
Pastoraat is onder andere het met elkaar ogen en
oren zijn in de gemeente en handen en voeten
geven aan het evangelie. Zowel Noord als Zuid is
bezig met het verder vorm geven van pastoraat
in onze gemeente. Vorige week was de eerste bijeenkomst van het pastoraal wijkteam van mijn
secties 13 t/m 19 en spraken jeugdouderlingen,
ouderlingen, sectiecoördinatoren en contactpersonen met elkaar over het pastoraat in wijk Zuid.

Wijk Noord

Netty Hengeveld
Kerkelijk werker pastoraat
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 06-2213 1933
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com

Biddag
Op mijn verjaardag, 9 maart, is het Biddag voor
gewas en arbeid. Dat is al een cadeautje op zich,
want ik hou van de traditie van de bid- en dankdagen. Op die momenten staan we aandachtig
stil bij onze verbondenheid mét en afhankelijkheid ván de aarde, die het zo moeilijk heeft door
menselijk gedrag. In verbondenheid met al wat
leeft kunnen we vanuit een bescheiden positie
onze Schepper danken dat wij mee mogen zingen
in het ‘lied van de schepping’. In het licht van die
verbondenheid is bidden een je bewust worden
van je verantwoordelijkheden, daarnaar handelen (voor zover het in je macht ligt) én de Geest
vragen je daarbij te inspireren.
Ik kreeg eens een tekst aangereikt vanuit de
Indianentraditie die mij bijzonder aanspreekt:
Eerbied en respect wil zeggen dat je inziet dat het
land en het water, de planten en de dieren evenveel bestaansrecht hebben als wij. We zijn geen
alwetende opperwezens, die leven aan de top van
de evolutieketen, wij zijn in feite leden van de heilige hoepel van het leven, samen met de bomen
en de rotsen, de coyotes en de adelaars, de vissen
en de padden, die elk hun eigen doel vervullen.
Zij volvoeren de hùn gegeven taak in de heilige
hoepel en wij hebben ook zo’n taak.

Lezing Groene Theologie
Momenteel lees ik uit het boeiende boek ‘Groene
theologie’ van Trees van Montfoort, PKN-predikant en communicatieadviseur. In dit boek wordt
vanuit de Bijbel en de christelijke traditie gekeken
naar de natuur, maar op een andere manier dan
we lange tijd gewend waren: niet het heil van de

Algemeen
Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zorgen er gelukkig voor dat er weer meer
(pastorale) bezoeken per dag mogelijk zijn. 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, van vrijdag tot en
met zondag ben ik bereikbaar voor noodgevallen.
Als ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet
op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook
een boodschap op de voicemail achterlaten, een
WhatsApp berichtje sturen of mij mailen.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer

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

mens staat centraal, maar dat van de hele schepping. God verbindt zich en is scheppend aanwezig
in alles wat er bestaat. Mocht dit thema uw interesse hebben, dan bent u van harte welkom op 5
maart as om 14.00 uur in De Oude Mattheüskerk
in Eibergen

Let op: mijn telefoonnummer is gewijzigd:
Binnenkort is mijn vaste telefoonnummer niet
meer in gebruik. Wanneer u contact met mij wilt
leggen kunt u mij bellen op 06 - 2213 1933.
Aangezien ik nog niet volledig hersteld ben kan
een bezoekje of telefoontje langer op zich laten
wachten. Desalniettemin mag u altijd contact
opnemen als er iets speelt waarbij u wel wat
ondersteuning kunt gebruiken, dan kijken we
samen wat er mogelijk is.

Zieken
Dhr. Te Loo, Batavenstraat 16, kampt sinds enige
tijd met gezondheidsproblemen. Ewald, we hopen
dat je behandeling voorspoedig mag verlopen.

Dankbetuiging
Langs deze weg dank ik iedereen hartelijk die
mij in de afgelopen periode een kaart of kaarten
stuurde. Het doet een mens goed als hij niet vergeten wordt.
J.W. (Wim) Geesink

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

Zieken
Er zijn mij geen ziekenhuisopnames bekend in
de afgelopen tijd van mensen in onze wijk die in
KerkVenster vermeld willen worden. Alle zieken
wensen wij, met hen die om hen heen staan,
moed en kracht toe.

Doopdienst

Ds. Rotte, Prinsenstraat 58, was onlangs opgenomen in het ziekenhuis en verblijft momenteel
ter revalidatie in Pronsweide. Veel sterkte en een
goed herstel gewenst!

Op 27 februari mogen gedoopt worden in de morgendienst in de Oude Helenakerk: Jesse Graven,
De Hare 90 en David van Eerden, Barloseweg 1A.
We zien uit naar een blijde dienst!

Bedankje en welkom

Een hartelijke groet,

Riekie Wevers, Richterinkstraat 20, is en blijft
bezoekmedewerkster op Den Es. Ze was bovendien
actief in de Stegemanhof / Geurdenstraat, maar
heeft voor deze adressen inmiddels het stokje
overgedragen aan Wim Rutgers, Lage Veld 30.
Dank je wel Riekie voor je trouwe aandacht en
zorg voor de mensen aan de Geurdenstraat!
Wim, een goede en gezegende tijd gewenst in je
nieuwe vrijwilligersbaan!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wilma de Jong

Folkert de Jong

Kerkelijk werker pastoraat
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel: 06-22624190
wajong@kerkvenster.nl

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

Kobus

Mevr. Westerveld-Fles, Polstraat, hoopt binnenkort
weer thuis te komen. Wij wensen haar ook thuis
verder een voorspoedig herstel toe.

Begin december deelden we met jullie de wens
om elkaar eens wat beter te leren kennen in
de wijk om uiteindelijk samen een netwerk te
vormen. De eerste stappen hebben we voor de
kerst mogen zetten in de vorm van ‘lichtpuntjes’
die we uit mochten delen in de wijk. Daar hebbe
we ook héél veel lichtpuntjes voor terug gekregen.
Wat kregen we veel leuke reacties uit de wijk
terug. Heel leuk om nu ook namen en gezichten
te kennen van de mensen in de wijk!
Maar elkaar kennen gaat verder. Het is ook weten
hoe het met de ander gaat. Daarom hebben we
een nieuw plan bedacht om dat wat meer vorm
te geven. Als jij iemand kent die wel een steuntje
in de rug kan gebruiken of juist iemand waarvan
je denkt dat ie wel eens in het zonnetje gezet
mag worden, laat het ons dan weten. Wij gaan
dan iets lekkers bakken om deze persoon eens een
‘Bak(sel) vol liefde’ te bezorgen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij graag bakt en ons hierbij wilt
helpen. Ook dat horen we natuurlijk graag.
Neem dan contact op met mij, naam en adres
staan hierboven!
Samen bouwen we aan een netwerk waarin we
lief en leed met elkaar mogen delen. Het lief dat
met ons gedeeld is delen we ook graag met jullie!

Mevr. Lammers-Fles, Polstraat, is verhuisd naar
het Ambthuis in Bredevoort.
Mevr. Stronks, Koeweide, is verhuisd van de Hassinkhof in Beltrum naar de Molenberg in Groenlo.
Wij wensen hen beiden alle goeds en Gods zegen
toe.

Overlijden
Dhr. Henk Kappers, Grevinkweg 8, is op vrijdag
28 januari rustig ingeslapen. In liefde heeft de
familie hem losgelaten. Wij wensen hen Gods
nabijheid in dit verlies.
Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

Er komt een Achterhoekse Pride Maand
in juni 2022. Een maand waarin
mensen worden samengebracht en
vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de

Ziekte

Verhuisd

De eerste Achterhoekse
Pride Maand in juni 2022

Geboren
‘Alle tijd die je aan je roos hebt besteed,
maakt je roos juist zo belangrijk.’
Met deze woorden deelden Martine Scholl en
Maurits van Aalst het nieuws mee dat zij op 18
januari de gelukkige ouders zijn geworden van
een prachtige dochter, Amélie. Zij is het lieve
zusje van haar trotse broers Lucas en Thierry.
We wensen jullie samen heel erg veel geluk en
liefde toe!
ds. Folkert de Jong

Achterhoek is. Het is de bedoeling dat
er in juni door de gehele Achterhoek
een afwisselend programma komt.
De Pride maand gaat niet alleen over de rechten
van LHBTIQ+’ers, de verzamelnaam voor de
regenboogcommunity. Het gaat natuurlijk over
die groep, maar het gaat er ook over dat je
gewoon jezelf mag zijn.
De Achterhoekse Pride Maand is een initiatief
vanuit de Klankbordgroep Regenbooggemeentes
Oost Gelre en Winterswijk. In oktober zijn de
gemeentes Oost Gelre en Winterswijk een Regenbooggemeente geworden. Inmiddels zijn meerdere gemeentes in de Achterhoek een Regenbooggemeente of van plan dit te worden.
Informatie over en het programma van de
Achterhoek Pride Maand is straks terug te vinden
op www.achterhoekpride.nl.

Kerkdienst
De vraag voor een viering met iets meer aandacht
voor LHBTIQ+’ers lag er al voordat het initiatief
voor de Achterhoekse Pride Maand bekend werd.
Hoe mooi is het dan dat we op zondag 12 juni
een regenboogdienst in de Zuiderkerk kunnen
houden. De Aaltense regenboogdiensten worden
altijd voorbereid door een groep mensen. We zijn
daarom op zoek naar een groep mensen die wil
meedenken of meedoen in de voorbereiding en/
of in de dienst. Meld je bij mij of Rudi ter Maat.
We hopen op een diverse groep en een mooie
dienst met elkaar.
ds. Elizabeth van Deventer,
mail: ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06-10855041
Rudi ter Maat, mail: ruditermaat@gmail.com
tel. 06-23991407

Contextueel Bijbellezen voor vrouwen
Zestien vrouwen hebben zich aangemeld voor de
Bijbelstudiegroep Contextueel Bijbellezen voor
vrouwen. Op woensdag 16 februari was onze
eerste bijeenkomst. Omdat er zoveel belangstelling is, zullen er twee groepen gevormd worden.
Mocht je je niet hebben aangemeld omdat je
niet op woensdagavond kunt, maar wel op dinsdagmiddag, dinsdagavond of woensdagmiddag,
stuur me dan een WhatsApp-bericht of mail of
bel me. Ik zie uit naar de volgende ontmoeting in
maart.
Ds. Elizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com,
tel. 06-10855041

Op woensdag 23 februari kunnen ‘singles’ tussen
de 25 en 60 jaar weer vanaf 17.30 uur binnenlopen en vanaf 18.00 uur aanschuiven op de
Ludgerstraat 66 voor een maaltijd en een goed
gesprek. Wat we na het eten doen, beslissen we
samen. Mocht je zin hebben om mee te eten, laat
het dan weten.
Stuur een mailtje of WhatsApp berichtje naar:
Wilma deJong, wajong@kerkvenster.nl tel. 0622624190 of ds. Elizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com tel. 06-10855041.
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23 Februari - Biertje met de Dominee
Weg Met ... ! 20.00 uur Schiller
NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT
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EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?
PASTORAAT IN HET CAFÉ!

Breinbrekers

‘Biertje met de Dominee’ is weer terug op de
thuisbasis! Na weer een pauze om een reden
waar we niet over gaan praten kunnen we weer
terug.
Waar zou je vanaf willen? Wat wil je kwijt? Dat
kan van alles zijn, dingen in de wereld, politiek of
wat dan ook. Maar er zijn ook dingen van jezelf

waarvan je denkt: daar zou ik graag vanaf willen.
Een slecht humeur, ochtendmens zijn. Dat soort
dingen.
Na zoveel tijd van dingen niet kunnen doen
hebben we allemaal onze frustraties. En waar kun
je daar beter over praten dan bij een biertje?

Welkom op 23 februari!

Een nieuw gebruik in Aalten,
uit een oude traditie
De gebedshouding die in onze traditie het meest gebruikelijk is, is die van
‘handen vouwen – ogen dicht en het hoofd gebogen’. Het is een houding
die onderwerping en deemoed uitdrukt.
De houding gaat terug tot op de voorchristelijke,
Germaanse tijd van onze cultuur en drukte in
die dagen de onderworpenheid van een slaaf of
horige aan zijn meester uit. Deze houding drukt
ook nog iets anders uit, namelijk dat je je afsluit
en je van de buitenwereld terugtrekt. Daarnaast
zet je jezelf, ook praktisch, stil met gevouwen
handen; er komt letterlijk en figuurlijk niets meer
uit je (gevouwen) handen.
Uit Bijbelse tijden en de periode van de vroege
kerk kennen we de ‘orantehouding’: bidden met
de handen omhoog, ter hoogte van de schouders, naar boven gekeerd. Zo roept Paulus in
1 Timotheüs 2: 8 op om te bidden ‘met opheffing van heilige handen’. En van Jezus lezen we in
Lucas 9: 16 dat Hij met vijf boden en twee vissen
in handen opziet naar de hemel, de zegen uitspreekt en het brood en de vis breekt en uitdeelt.
Met deze houding druk je uit dat je iets verwacht,
dat je open staat om te ontvangen. Deze houding
heeft ook iets dragends in zich. Zo draag ik u en
uw gebeden op handen.
Het is deze laatste manier waarop u mij meestal
ziet bidden tijdens de dienst. In een persoonlijk
gebed kies ik vaak voor handen vouwen – ogen
dicht.
ds. Elizabeth van Deventer

De avond is geweest, en wát een avond.
Pakweg 15 mensen kwamen samen in Elim. Kop
koffie erbij, later een drankje. Het thema was
‘Identiteit’. Waarom zouden moslima’s geen
hoofddoek mogen dragen bij de politie? Sluit je
dan geen mensen uit? En: Die Nashville-verklaring: daar zijn christenen die anderen uitsluiten.
Maar mag het wel om zo mensen de deur te
wijzen? Mag je dat toestaan als land? En dat
christelijke geloof: draagt het nou bij aan meer
strijd, of kan het juist helpen? Wat nou als we
dat ‘God liefhebben boven alles, en je naaste als
jezelf’ als uitgangspunt nemen, accepteer je dan
meer of juist minder identiteiten? En zit er ook
een grens?
Het klinkt zo alsof we de hele avond over boeken
gebogen zaten, maar niets is minder waar. Een
levendig, goed gesprek. Met denkrichtingen, en
om een of andere reden veel wijze woorden van
Paulus.
Welkom bij de volgende Breinbrekers, die wordt
georganiseerd door drie mensen, Folkert, Jeroen
en Mathias. Die laatste twee gaan om verschillende redenen ermee stoppen, maar Ellen en
Marloes nemen hun plek over. Zijn we erg blij
mee en we kijken uit naar de volgende keer!
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In memoriam
Hendrika Adriana
Lensink-Heersink

Bidden voor Zijn
genade en zegen
9 maart 2022 - Biddag
voor gewas en arbeid

~ Hetty ~
geboren
18 mei 1944
overleden
11 januari 2022

Wat wordt er op biddag gevierd en

De persoonlijkheid van Hetty Lensink kende
veel kanten. Haar kinderen noemden haar
modern en ook gehecht aan tradities, sociaal
betrokken en actief maar ook teruggetrokken,
ze was duidelijk deel van Bredevoort en voelde
zich daar ook los van staan. Ze hield van
dieren, de natuur en bloemen. Ze leerde haar
kinderen duidelijke normen en waarden en was
ook ruimdenkend. Ze was de echtgenote van
Martin Lensink. Ze was kerkelijk betrokken en
heeft haar man gestimuleerd theologie te studeren. De vorige begrafenis in haar gezin was
de begrafenis van haar man, meer dan 11 jaar
geleden. Toen had zij voor het gesprek met de
begrafenisondernemer de hele uitvaartliturgie
al klaar. Daar had ze heel duidelijke ideeën
over, opgedaan in de tijd dat ze samen met
haar man jeugddiensten maakte. Van zingen
hield ze, maar het moest niet te lang duren,
alle elementen moesten hun plek hebben,
maar zonder geleuter. Het was een strakke
opzet die bijzonder geschikt was om deze keer
weer te gebruiken. Op een paar details na
konden we dat weer aanhouden als leidraad.
Ze was iemand die haar zaakjes goed regelde,
een powervrouw noemden haar kinderen haar,
die het thuis gezellig maakte. Het was vreemd
deze uitvaart te regelen zonder haar, omdat zij
altijd wel wist wat er gebeuren moest. Deel van
haar veelzijdigheid is dat ze veel verschillende
levensomstandigheden heeft mee
gemaakt.
Het leven is niet gemakkelijk voor haar
geweest. Van het ene op het andere moment
moest ze haar levensstandaard aanpassen
en waren vakanties naar het buitenland geen
optie meer. Ondanks dat bleef ze voor haar
familie, haar man inbegrepen een rots in de
branding. Haar ideaal was haar man en kinderen om zich heen te houden en een fijn thuis
voor ze te maken. Ze vond het moeilijk dat
haar kinderen uitzwermden. Haar verdriet was
groot toen haar man relatief jong, overleed.
Toen ze jong was, wilde ze graag onderwijzeres
worden, maar dat ging niet door, omdat haar
zussen, die nogal wat ouder waren, daar ook
geen gelegenheid voor gehad hadden. Ze heeft
veel teleurstellingen en tegenslagen in haar
leven moeten verdragen. Over het algemeen
hield ze haar verdriet voor zich. Door haar
veelzijdigheid en geslotenheid kenden weinig
mensen haar echt goed. De laatste jaren
werden haar geestelijke vermogens minder.
Gelukkig had ze haar zoon in die tijd om zich
heen en heeft hij haar verzorgd. Het was een
hele worsteling voor de familie voordat het duidelijk was dat het niet meer ging thuis.
Er moest een andere oplossing gevonden
worden. Die werd gevonden in de Mariënhof
in Lichtenvoorde, waar ze de laatste driekwart
jaar van haar leven liefderijk verzorgd werd. We
wensen haar zoon en dochters, kleinkinderen
en verdere familie sterkte toe bij dit verlies.
Ada Endeveld

Het zeven stemmengebed
zoveel woorden, zoveel stemmen, Heer,
die vechten om gehoord te worden:
de stem van het missen, de verloren moed.
de fluistering in de eenzaamheid,

beleden? Biddag is een dag waarop

		

traditioneel in het voorjaar speciaal

de schreeuw uit de onzekerheid over

gebeden wordt om Gods zegen

		

voor de oogst en het werk, maar in

die berichten van het doelbewust verdraaien,

bredere zin ook voor het welzijn in de

de kwade krachten, het vals gerucht -

familie en gemeente, de economie,

wij bidden U: geef richting

de samenleving en de wereld.

aan wat door onze hoofden, harten doolt

Deze dag wordt met name gevierd in kerkelijke
gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten met de hervormde
en gereformeerde tradities.
Het vieren van biddag is God vragen om Zijn
zegen voor jouw leven en werk, en dat van
anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron
van al het goede in de wereld is, en dat wij
mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het
is zodoende ook een moment van bewustwording. Je getuigt op biddag van Zijn genade, door
stil te staan bij de goede dingen die Hij je heeft
gegeven in je persoonlijke leven en aan deze
wereld, waarvoor wij mensen dankbaar mogen
zijn. Je vraagt God in je gebed om ook in het
komende jaar weer Zijn genade te schenken aan
deze wereld. Maar je herkent daarnaast ook dat
bijvoorbeeld de welvaart en veiligheid van de
samenleving waarin je leeft niet vanzelfsprekend
zijn, en niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke
mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven in
armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en
je vraagt God in je gebed op biddag daarom ook
om gerechtigheid voor allen in deze wereld en
voorspoed voor de minderbedeelden. Daar waar
mensen barmhartig zijn en liefde naar elkaar
tonen wordt immers het Koninkrijk van God zichtbaar. Bid daarom op biddag én op alle andere
dagen in het jaar om Gods zegen en genade voor
allen in deze wereld.
Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping/biddagvieren-in-de-protestantse-kerk-in-nederland

in stilte die maar duurt
hoe nu verder,

doof uit wat ons benauwt
en schenk ons rust, vertrouwen in de
toekomst,
in elkaar en bovenal in U.
laat dan ons hart de bron zijn van dat
teruggevonden woord:
over brood dat kracht geeft,
over de deur die zich opent naar troost
uw stem die fluistert: dat U onze Herder bent
noemt u ons ranken die opbloeien
		

door uw liefde?

leid ons dan door de tijd, door deze tijd
doe ons opstaan, wijs ons wegen
		

van uw waarheid:

dat er licht is, licht blijft
en dat wij paden hervinden naar de
toekomst,
naar elkaar en bovenal naar U.
ds. Frans Ort, Dieren/Rozendaal
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
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De pen opgepakt

Stilte
Jaren geleden las ik een boek van Sara Maitland,
die onderzocht wat stilte voor haar betekende, en
wat andere mensen daarover gezegd hadden. Ze
ging in een huis op de heuvels in Ierland wonen,
maar het werd daar nooit echt stil. Ze verdiepte
zich in kluizenaars die in de stilte van de woestijn
op zoek gingen naar God. Ze las over de mensen
die de stilte zochten op de oceaan en nooit
terugkwamen.
Ik herinnerde me het verhaal van Tjeu van den
Berk, die ooit een keer aan de kant van de rivier in
New York de stilte opzocht in de vroege ochtend
en zich ergerde aan het kabaal van rollende blikjes
achter zich, ‘die rotjongens met hun voetbal, kan
het nooit ergens stil zijn’. Hij draaide zich om, om
er wat van te zeggen en zag een jonge pup met
een verloren blikje spelen. Hij realiseerde zich dat
stilte niet alleen door buiten bepaald wordt maar
vooral door onszelf.
Ik kijk naar een documentaire over de schilder
Rothko: mensen zijn onder de indruk van zijn
kleurvlakken, het raakt hun, ze ervaren dat
indringender naarmate ze langer blijven kijken.
Ik denk dat die mensen juist doordat ze in stilte
aanschouwen, eindelijk de ruimte ervaren om
naar zichzelf te luisteren en horen wat erbinnen
zichzelf omhoog komt aan gedachten, beelden.
C.G. Jung heeft daar zijn leven aan gewijd om
te onderzoeken hoe betekenisvol die innerlijke
beelden zijn en vaak ook universeel.
Ik zit in het stiltemoment in de Oude Helenakerk
op donderdagmorgen en vraag me af of ik de stilte

zoek of in de stilte zoek naar een verbindingen
met vroeger, met kerken, met God. Ik merk dat
mijn hoofd dit stukje voor het KerkVenster maakt.
Ik ben nog niet stil. De gelegenheid is er wel in die
Oude Helena.
Gea Evenhuis

Oosterkerksteeg

Nee, geen nieuwe naam voor het Magispad. Dit
straatnaambord kwamen we tegen tijdens een
wandeling door Hoorn toen we daar in 2006
waren. De Oosterkerk in Hoorn is omgetoverd
tot een cultureel centrum. Een andere kerk, de
Grote Kerk heeft een winkelfunctie en herbergt
appartementen.
Jan Oberink

#Durfte vragen:
Op de bovenverdieping van Ludgerstraat 66,
zouden we graag een kastje hebben waar we het
materiaal van Godly Play in op kunnen bergen. Het
zou mooi zijn als dat kastje ook te gebruiken is
als bankje. Wie kan/wil zo’n kastje/bankje voor ons
maken? We zouden er enorm blij mee zijn!
Zie jij/ziet u het wel zitten om zo’n kastje tegen de
achterwand te maken?
Zou je dan contact op willen nemen
met Heidi Ebbers, jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl, tel. 06-48623833?
Alvast heel erg bedankt!
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Liturgisch bloemschikken

Upstream Café
Hallo alllemaal,
Afgelopen zondag mochten wij onze deuren weer
openen. Hier zijn wij erg blij mee! We hebben zin
om weer te starten en mensen te ontvangen in
het Upstream Café.
Wij willen jullie als kerk hiervan graag op de
hoogte brengen zodat jullie mensen kunnen doorverwijzen naar ons of misschien vinden jullie het
zelf leuk om eens een kijkje te nemen. Van harte
welkom!
We hopen dat wij de mensen die het Upstream
Café al eens bezochten opnieuw van harte
welkom mogen heten en ook veel nieuwe mensen
mogen begroeten.
Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer jullie
als kerk de mensen ook warm maken voor deze
geweldige plek in Aalten. Wij denken dat dit een
heel unieke plek en kans is om mensen van Jezus
te vertellen!
Upstream Café is een plek voor mensen die op
zoek zijn naar God, vragen hebben over het
geloof of andere levensvragen, eenzaam zijn, of
het gewoon fijn vinden om mensen te ontmoeten
op een gezellige laagdrempelige plek. Het is een
plek voor jong & oud. We merken dat het ook echt
bezocht wordt door verschillende leeftijden, dit
maakt het nog leuker.
Daarnaast willen wij jullie vragen om financiële
ondersteuning. Dit geld willen wij graag gebruiken
om mensen koffie/thee en wat lekkers aan te
kunnen bieden, maar vooral ook om de ‘zoekers’
wat te kunnen geven. Denk hierbij aan een dagboekje of bijbel. Wanneer u ons hierbij wilt helpen
dan zou dat fantastisch zijn en kunt u elk gewenst
bedrag doneren op: NL71 RABO 3468 494 13
t.n.v. W. Wevers o.v.v. Upstream Aalten.

Alvast bedankt!
Meer weten? Bel gerust met Timo Simmering
tel. 06-29053712, upstreamcafe.nl
Locatie: Upstream Café, Landstraat 2, Aalten
(het oude café ‘Op d’n Timp’).

Hoe kun je thuis en in de kerk
Godfried Bomans je geloof beleven, in deze tijden Zijn katholicisme werd
van corona en kerksluitingen?
steeds minder katholiek
Onder deze titel zal Leo Fijen op dinsdag 29 maart 2022 in
de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
met ons in gesprek gaan.
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulusen Ludgerparochie nodigt u daarvoor van harte uit vanaf
19.15 uur. De avond begint om 19.30 uur. U hoeft zich niet
aan te melden.
Leo Fijen is journalist, uitgever en tv-presentator. Hij weet
als geen ander wat er op dit moment speelt in grote parochies van vele verschillende locaties. Hoe komen die locaties tot leven, ook als het kerkgebouw moet sluiten? Leo
Fijen maakt het allemaal mee in zijn eigen p
 arochie en zal
met concrete voorbeelden een spoor wijzen van revitalisering van geloof en kerk. Zijn gebedenboekjes worden massaal gebruikt in veel parochies in Nederland.

Over dit thema houdt Harry Broshuis op dinsdag 8 maart
2022 op uitnodiging van de commissie Ontmoeting &
Inspiratie een lezing in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur heten we u graag
met een kop koffie/thee welkom. De avond begint om
19.30 uur.
Na een lange loopbaan in alle onderwijsniveaus en zijn
pensionering ging een al lang gekoesterde wens in vervulling; ‘… een dissertatie schrijven over de auteur Godfried
Bomans. Als auteur heeft Godfried Bomans een grote
naam gekregen. In totaal zijn er zo’n 64 boektitels van
hem verschenen.
Door zijn optredens voor radio en tv. Werd hij een bekende
Nederlander. In 1971 overleed hij plotseling in zijn woonplaats Bloemendaal.

Concert bij de buren

Stichting
Restauratiefonds

Activiteiten
Restauratiefonds
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Bij onze buren, in Bocholt, staat een grote
kerk: de Sankt Georgkirche. Hier worden geregeld concerten gegeven. Harry van Wijk speelt
daar zondag 20 februari om 17.00 uur een programma met aangename, goed in het gehoor liggende muziek. Muziek van Bach - o.a. zijn vrolijk

Concerto in A moll. Dit is een bewerking die Bach
gemaakt heeft van een vioolconcerto van Vivaldi
(u weet wel, van de 4 Jaargetijden). En ook de
Toccata van Prizeman. Deze muziek is gebaseerd
op de openingstune van ‘Songs of Praise’.

Ilva vormt met collega’s Alfa en Astrid het medische team van INLIA. Ze werkte eerder in het
aanmeldcentrum in Ter Apel. ‘En als je eenmaal
met deze doelgroep hebt gewerkt, is het lastig om
terug te schakelen.’ Dan is het gewone werk wel
heel gewoon, bedoelt ze. Maar zo’n voorbeeld als
zo’n man in een rolstoel zonder medicatie: dat is
een ander uiterste, toch? ‘Maar voor zo iemand
kun je dus echt het verschil maken.’

dat Ilva niemand met een losse kies kan doorverwijzen naar een tandarts, totdat de kies een
ontsteking veroorzaakt. ‘Met veel dingen moet
je wachten tot ze spoed worden. Slecht voor de
mensen en ook duur.’

Helaas kunnen wij het jaar 2022 nog niet starten
zoals we graag willen. De geplande wandeltocht
voor zondag 13 februari kon nog niet doorgaan.
We verwachten deze alsnog in maart te gaan
houden.
Vanwege het nog niet kunnen oefenen zal ook
het geplande concert van het Dinxperlose mannenkoor Con Spirito op zondag 13 maart niet
doorgaan, we houden dit concert nog tegoed. Let
op KerkVenster en onze website.

Wees welkom!

Harm Veldhuis,
Secr. Sticht. Restauratiefonds Oude Helenakerk
srfharm@hotmail.com,
www.restauratiefondaalten.nl

‘Wat we doen,
doet ertoe’
Tientallen kwetsbare gasten vallen onder
hun zorg; bejaarden, ernstig zieken, mensen
met zware lichamelijke en/of psychische
trauma’s. En die komen dan meestal zonder
medisch dossier aan. Onlangs nog op een
vrijdagavond: een meneer in een rolstoel die
dringend medicatie nodig had - maar welke?
Ga er maar aan staan, zonder tolk. ‘Het is
hier nooit saai’, zegt medisch assistente Ilva
Hettinga.

‘Gek dat het zo kan’
Gek eigenlijk, vindt ze, dat het zo kan in Nederland. Dat mensen die uit een AZC gezet worden,
zo aan hun lot overgelaten worden. Dat INLIA
zelfs niet even een seintje krijgt welke medicijnen
van levensbelang zijn voor hen. Overheidsdiensten beroepen zich dan op de privacyregels; ‘we
mogen geen medische dossiers delen’. Ze zouden
eens kunnen beginnen aan mensen zelf te vragen
of het mag.
De gasten van INLIA kunnen zich wettelijk niet
verzekeren voor medische zorg. Er is enkel een
regeling voor spoedbehandelingen. Dat betekent

Lichtpuntjes
Als tegenwicht noemt ze wat lichtpuntjes: ‘We
werken met een fijne huisarts, die de tijd neemt
voor gasten. Veel werk, voor weinig vergoeding!’
Nog een voorbeeld: INLIA werkt samen met fysiotherapeuten die de gasten gratis behandelen. Het
voorkomt erger. ‘Echt top.’ Het frustreert weleens
dat de zorg die gasten nodig hebben vaak niet
beschikbaar is voor hen. Vooral als ze ziet dat
mensen onnodig lijden.
Maar op die momenten beseft Ilva: ‘Wat we
hier doen, doet ertoe. We doen iets goeds, ook al
staan we daar vaak niet bij stil. Dat maakt al die
muren waar je op stuit, draaglijk. We zíén mensen,
we horen ze. We behandelen hen met respect, als
mens. Alleen dat al heeft zoveel impact.’

22
COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
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Hallo allemaal,
Het was afgelopen
week Valentijns da
g.
De dag waarop je iet
s liefs voor iemand
kan doen
Waar je verliefd op
bent.
Maar liefde is veel
meer dan dat.
Je kunt ook van iem
and houden zonder
verliefd te zijn.
En je mag altijd in
het jaar laten me
rken dat iemand
belangrijk voor je is.
Dat is ook een vorm
van liefde.
En God is ook liefd
e, Hij houdt van je!
Gods zegen
Henrike Jentink

De Diepgang is van start
De Diepgang is een catechesegroep voor
15+’ers.
Ken je dat vierkante huis naast de Zuiderkerk?
In normale tijden beginnen we altijd om 18.00
uur met samen eten. Lotte en Anna hopen het
snel te doen zodra het weer mag ... voor nu
beginnen we om 19.00 uur.
Na de maaltijd gaan we in gesprek. We komen
samen op zondagavond, ongeveer eens in de
drie weken. We kijken een filmpje, lezen wat uit

de Bijbel, praten over en met God, en luisteren
naar elkaar. Welkom! Het wordt gezellig en gaat
ergens over.
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? Hoe ziet leven na
de dood eruit? Of we hebben het zelfs over knolselderij (waarom dat was, daar krijg je antwoord
op als je langskomt).
Mail of bel Folkert,
tel. 06 10941959 of
folkert.j.de.jong@gmail.com
voor informatie als je mee wilt
doen.

Data:
27 februari,
20 maart,
10 april,
15 mei, 29 mei
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Vervolg fotoverslag Andersumme
Uit het verhaal van Noach:

Noach, zijn gezin en de dieren verlieten de ark. Ze waren
zo blij! En om God te bedanken bouwden ze een altaar.

Uit het verhaal van Noach:
Deze keer kwam de duif terug met een vers olijftakje in
haar snavel. Er was dus opnieuw iets groens en groeiends op de aarde.
Soms ziet alles er hopeloos uit. Dat heb je zelf
misschien ook wel ervaren in de afgelopen tijd. Veel
dingen konden of kunnen nog steeds niet. Je voelt
je opgesloten zoals Noach in de ark. Zou het ooit
goed komen? Maar Noach hield hoop en liet een duif
los … en jawel, de duif kwam, na een aantal keren,
terug met een groen blaadje. Het water zakte, het
komt weer goed!

Op de Ludgerstraat lag een tekening van een duif.
Iedereen mocht een wens, bemoediging of gebed op
een veertje schrijven en die op de grote duif plakken.
Er lagen ook kleine duifjes van klei. Hiervan mocht
iedereen er eentje uitzoeken en meenemen.
Via de loopplank liepen de deelnemers richting
het veld. Hier konden altaartjes gebouwd worden:
iedereen mocht om de beurt een steen neerleggen
en iets noemen waar hij of zij dankbaar voor was.

Uit het verhaal van Noach:
God zegende Noach en zijn familie.
Aan het eind van de ontdekkingstocht mochten de
deelnemers onder een regenboogparaplu doorlopen
die in de klokkentoren bij de Zuiderkerk hing: Zoals
een paraplu bescherming biedt tegen de regen of
zonneschijn, zo wil God met zijn zegen beschermend
om je heen zijn. Zoals de paraplu met je meegaat, zo
gaat ook Gods zegen met je mee.

We kunnen terugkijken
op een mooie ochtend.
De volgende Kliederkerk is op 27 maart,
dus noteer dat vast in je agenda :-) .
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(Foto) verslag Kliederkerk
Al zou regen goed bij het thema
gepast hebben, toch waren we
natuurlijk superblij met het mooie
weer op deze zondag waarop we op
ontdekkingstocht gingen door het
verhaal van Noach. Hieronder lees en
zie je wat er ontdekt en beleefd is:
Uit het verhaal van Noach:
Het was niet fijn meer op de aarde. De mensen maakten
ruzie, ze vochten en ze waren God vergeten. (…) “Jij
bent de enige die nog naar mij luistert, Noach. Je bent
een eerlijke man. Daarom zal ik voor je zorgen.”
Ook nu nog is het niet altijd fijn op de aarde en lijkt
het soms dat de mensen God vergeten zijn. Mensen
maken ruzie en ze vechten. Op verschillende plekken
is er oorlog. Ook in Aalten zie je nog sporen van een
oorlog, de Tweede Wereldoorlog. De deelnemers aan
de Kliederkerk bekeken het monument tegenover
het station. En dachten na over de volgende vragen:
• Van wie, voor wie en waarom is dit monument?
• Welke Bijbelteksten staan er op dit monument?
• Waarom zouden juist deze teksten erop staan?
• Wat vind jij van deze Bijbelteksten?

Uit het verhaal van Noach:
Toen de ark klaar was kwamen van alle uithoeken
van de aarde de dieren naar hen toe.
Deze ochtend kwamen de dieren niet naar ons toe,
maar gingen wíj naar de dieren toe :-) .

Uit het verhaal van Noach:
God zei tegen Noach: “Maak een grote boot, een ark.
De deelnemers aan de Kliederkerk maakten bootjes
van takjes en probeerden die te laten varen.

Uit het verhaal van Noach:
Wat duurde het lang! De ark dreef op het water. (…)
Zou het ooit weer goed komen?
Soms duren dingen erg lang en vraag je je af of
het nog goed komt. Dan is het goed om even stil
te staan en de rust op te zoeken. Bij Elim (=oase)
konden de deelnemers even uitrusten met wat
lekkers.

Kijk en lees verder op pagina 23

