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Werken aan een warme kerk
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto: Jan Oberink

De laatste buurgemeente die we bezoeken is Lichtenvoorde.
Ik ontmoet ds. Hans Hinkamp in het kerkelijk centrum van de
Johanneskerk. Bij het maken van de afspraak kreeg ik
een enthousiaste predikant aan de telefoon. Hij beloofde
mij een positief verhaal te vertellen. Mijn nieuwsgierigheid
was onmiddellijk gewekt.

Hoe is de communicatie
binnen de gemeente
geregeld?
Wat is de huidige stand van zaken
in Lichtenvoorde?
‘We hebben nu rond de 800 leden en een kerk
gebouw. In 2009 is afscheid genomen van de
Gereformeerde kerk omdat deze kleiner was dan
de Hervormde kerk. Na de laatste eredienst die
we in de Gereformeerde kerk hebben gehouden
is de eerste en enige protestantse processie in
Lichtenvoorde geweest. De paaskaars, Bijbel en
andere kerkelijke attributen uit de Gereformeerde
kerk hebben we toen lopend overgebracht
naar dit gebouw. Alles is ook meteen in gebruik
genomen. Dat deed goed. Van de opbrengst van
de verkoop van de Gereformeerde kerk hebben wij
de huidige uitbreiding hier gebouwd. We hebben
ervoor gezorgd dat het gezellig werd ingericht.
Hier wordt koffie gedronken na de zondagsdienst
en vinden ook andere ontmoetingen plaats.’

Hoe is de kerkenraad opgebouwd?
‘De kerkenraad bestaat nu uit twintig personen.
De diaconie, de ouderlingen en de kerkrentmees
ters bestaan uit elk ongeveer zeven personen. Het
wordt wel steeds moeilijker om de vacatures inge
vuld te krijgen. Het afgelopen jaar zijn we op zoek
gegaan naar een nieuwe bestuursvorm. We willen
nu naar een kerkenraad met werkgroepen. Onze
plannen hebben we aan de gemeente gepresen
teerd en uitgelegd. Volgend jaar volgt de verdere
uitwerking. Het is eigenlijk soepel gegaan. Hier
doen we niet zo moeilijk. We zijn flexibel in aan
passen. Soms gaan we onze eigen weg en volgen
niet de algemene regels die door de landelijk kerk
uitgevaardigd zijn. Ik denk dat het wel typerend
voor Lichtenvoorde is dat we meteen denken:
Hoe kan het hier, waar voelen we ons prettig bij?
Natuurlijk met inbegrip van verantwoordelijk
heid. Zo werkten we enige tijd met de QR-code
waar ds. René de Reuver, scriba van de PKN, een
andere mening over heeft. Maar, wij zijn een klein
kerkje. De 1.50 m-afstand zou betekenen dat
we maximaal dertig personen in de kerk mogen
hebben. Op Eeuwigheidszondag bijvoorbeeld,
vonden wij het belangrijk dat er zoveel mogelijk
nabestaanden naar de dienst konden komen. Dus
hebben wij dat op deze manier geregeld. Als de
1,50 m-afstand verplicht wordt zullen we ons er
uiteraard aan houden.’

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

‘We hebben een eigen kerkblad, Op Weg, dat tien
keer per jaar verschijnt. Het wordt in eigen beheer
uitgegeven met een eigen redactie. Alle leden van
de kerk die dat willen, krijgen het blad, wel wordt
er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Verder is er
een website en een facebookpagina. Dan hebben
we ook een programmaboekje voor de jaarlijkse
activiteiten van de commissie van Vorming en
Toerusting. Zo kan iedereen die dat wil, op de
hoogte zijn van wat er gebeurt, wat er te doen is
in de kerk.’

Wat voor soort activiteiten bieden jullie aan?
‘We hebben ouderenmiddagen. Aangezien er
steeds minder ouderen zijn vragen we ons af of
het een middag met een programma moet zijn
of maken we er gewoon een ontmoetingsmiddag
van? Eens per maand houden we een Anders Kerk
Zijn (AKZ)-dienst. Met deze diensten proberen we
mensen te bereiken die normaal niet in de kerk
komen. We zoeken steeds naar nieuwe dingen
om zichtbaar te zijn voor het hele dorp. We orga
niseren lezingen die breed opgezet en laagdrem
pelig zijn maar wel stof tot nadenken geven.
Zo hebben we bijvoorbeeld weerman Reinier van
den Berg hier gehad met een lezing over natuur
lijk het weer maar ook met een link naar duur
zaamheid. Oud-pastoor Patrick Kuipers komt hier
in februari een lezing houden over de priester
opleiding. We hebben ook een keer een muziek
workshop in de dienst gehad. Onlangs was de
eerste versie van de stiltewandeling. Verder orga
niseren we een high tea met stof tot nadenken,
een Kerkproeverij, een laagdrempelige dienst
waarin mensen (weer) kunnen kennismaken met
wat er in een eredienst gebeurt. Op woensdag
morgen is er koffiedrinken voor iedereen die dat
wil, kerkelijk of niet-kerkelijk betrokken.’
In het gesprek wordt duidelijk dat Hans Hinkamp
naar verbinding zoekt, binnen de kerk maar ook
daarbuiten. Zo schrijft hij sinds het begin van
corona om de week een column in de ELNA.
‘Het is de uitdaging om elke keer opnieuw een
stuk te schrijven dat een glimlach op het gezicht
brengt. Niet belerend, geen klaagzang. Ik probeer
mensen een hart onder de riem te steken in deze
tijden.’ Hij krijgt daar positieve reacties op. Ook
van mensen buiten de kerk. Op mijn verbaasde
opmerking dat hij daar tijd voor heeft antwoordt
Hans Hinkamp: ‘Dat is een keuze! Of je trekt je
terug uit de samenleving of je gaat zoeken naar
alternatieven, wat er wel kan. Zo hebben we een
eigen memoryspel uitgebracht in coronatijd en
uitgedeeld aan de leden van de kerk met het

idee: Denk aan ons, wij denken aan jullie. Die
waardering zien we ook terug in de opbrengst
van Kerkbalans. We zitten nu in de plus. Niet heel
hoog maar laten we zeggen dat er een stijgende
lijn zichtbaar is. Kerkrentmeesters zijn naar de
landelijke voorlichting Kerkbalans geweest en
die hebben daar nieuwe ideeën opgedaan. We
schrijven de verschillende doelgroepen in onze
gemeente elk met een eigen brief aan waarin
we uitleggen wat we met het geld voor hun spe
cifieke groep willen doen. We hebben aan de
opbrengst gemerkt dat dat gewaardeerd wordt.’
Hans Hinkamp vervolgt: ‘We willen een open kerk
zijn, een open kerkgemeenschap zonder oordelen.
Mensen moeten het gevoel hebben dat ze hun
verhaal kwijt kunnen, dat ze zichzelf mogen zijn.
Ze hoeven het niet altijd met me eens te zijn.’
Ook met andere kerkgemeenschappen wordt
verbinding gezocht zoals blijkt uit het Passionproject. Inmiddels heet het Passion Achterhoek
en wordt er samengewerkt met andere partijen.
Bij de Top 2000-kerkdiensten wordt er met andere
plaatsen samengewerkt, zoals Aalten. ‘We willen
ook graag buiten het kerkgebouw zichtbaar
worden.
* Dit jaar kunnen kerstmarkten opnieuw niet door
gaan. Ik zit nu te denken aan een kerstchallenge,
een idee ontleend aan de landelijke kerk maar
wel aangepast. Er komt een wandel
route door
het dorp met op een aantal plekken QR-codes
waarmee je een filmfragment te zien krijgt of een
vraag waarover je kunt nadenken. Het mooiste
zou zijn wanneer die wandeling eindigt hier in
de kerk en iedereen een lichtje kan aansteken en
een kaart met een wens of andere gedachte kan
ophangen.’

Dat je hoop hebt, is duidelijk.
Waar haal je de inspiratie vandaan?
‘Mijn inspiratie is dat ik de verhalen van het Evan
gelie wil doorgeven. Ik wil mensen een steuntje
in de rug geven, duidelijk maken dat het soms
verkeerd kan gaan in je leven maar dat er altijd
mensen zijn die je willen helpen. Dat bemoedigt
mij. Dat geeft mij hoop. En voor mezelf vind ik
dat het geloof de moeite waard is om geleefd
te worden. Ik ben blij dat ik nieuwe dingen mag
bedenken. Ik krijg veel speelruimte en doe het
samen met anderen. Als iets niet goed uitpakt,
zeggen we hier: ‘Er gaat nooit iets fout. Soms
gaat iets anders.’ Dat haalt veel spanning uit de
lucht. Er heerst hier een gemoedelijke sfeer. Het
is hier goed toeven. Lichtenvoorde is voor mij een
warme plek.’

* Dit interview vond plaats voor Kerst 2021.

Overdenking

Oekraïne en
wat u en wij
kunnen doen
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Matteüs 26:52
Daarop zei Jezus tegen Petrus: ‘Steek je zwaard
terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard
grijpt, zal door het zwaard omkomen.
Tekst: Wim Drenth
Deze veertigdagentijd voor Pasen begon dit jaar wel op een
heel vreselijke manier. Het zijn emotionele dagen zo rond het
begin van maart. Weer zien we op tv rookpluimen opstijgen
uit steden, weer komen de emoties boven: schrik en afgrijzen,
woede en machteloosheid, angst en verdriet. Verdriet om
mensen die huis en haard zijn ontvlucht, eindeloos wachtend
in de regen of sneeuw. Wij zouden die mensen kunnen zijn.
Er komt een stroom van menselijk lijden langs. Lijden speelt
een grote rol in het christelijk geloof. Het is vreemd genoeg
Christus’ antwoord op geweld. Een antwoord waar zelfs zijn
discipel Petrus grote moeite mee heeft. (zie hierboven) Zien
en horen wat er gebeurt, wekt gevoelens op, die ik hierboven
al noemde. Wat kan je daarmee doen? Reageren zoals Jezus
deed, lijkt niet van deze wereld!
Allereerst is het goed om de stroom informatie te beperken.
Niet de hele dag tv kijken om het te volgen. Voor mij is het
genoeg om één keer per dag te weten wat er aan de hand
is. Bovendien hoor je ongewild ook van alles, via de radio
bijvoorbeeld.

Huisvesting
De gemeente heeft de regie in de opvang.
Dat is belangrijk zodat vluchtelingen
worden geregistreerd i.v.m. verzekering,
zorg en begeleiding. De gemeente streeft
naar een vorm van grootschalige opvang.
Hoe en waar is nog niet bekend. Maar
zolang deze opvang niet geregeld is, doet
de gemeente een beroep op de bevolking.
En daarmee dus ook op ons als kerken.
Kunnen wij toezeggen dat wij als kerken
in ieder geval de komende weken klaar
staan om mensen te huisvesten? De eerste
vluchtelingen hebben zich al gemeld en
de verwachting is dat er de komende tijd
meer mensen op de stoep zullen staan. Als
u ruimte beschikbaar heeft, laat het dan
weten via: oekraine@aalten.nl.

Goederen
Vluchtelingen die hier aankomen, hebben
waarschijnlijk één of twee volle koffers bij
zich, maar zullen al snel behoefte hebben
aan meer spullen. Daarvoor wil de Aaltense
Uitdaging samen met Schaersvoorde een
systeem opzetten om eerst na te gaan wat
nodig is en daarna een inzameling te orga
niseren. Indien nodig zullen we via de site
van KerkVenster laten weten waar het om
gaat. Wat men liever niet wil is dat er nu al
willekeurige artikelen geschonken worden,
waardoor teveel wordt aangeboden waar
men zich geen raad mee weet.
In tegenstelling tot het bovenstaande is er
nu al wel behoefte aan bepaalde spullen
voor de mensen in Oekraïne.
Op de site www.aaltenseuitdaging.nl staat
een overzicht van zaken waar behoefte
aan is. Dit is tot stand gekomen via de con
tacten die Achterhoekse bedrijven hebben
met Oekraïense bedrijven. De Aaltense
Uitdaging was afgelopen zaterdag nog op
zoek naar een depot in Aalten.

Vrijwilligers gevraagd
Als de locatie gevonden is, zijn er vrijwil
ligers nodig die de geschonken artikelen
innemen, sorteren en verpakken voor ver
voer naar Oekraïne. Vrijwilligers kunnen
zich aanmelden bij: oekraine@figulus-welzijn.nl.

Activiteiten
Als de vluchtelingen eenmaal in Aalten zijn,
is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ont
moeten. Figulus zal hierin een centrale rol
vervullen. Ruimtes in kerkgebouwen lenen
zich daar goed voor. Maar ook daarvoor
zijn vrijwilligers nodig en ook ideeën. Maar
zover zijn we nog niet. Daarover later meer.
Houd de website www.kerkvenster.nl in de
gaten.

Manifestatie
Aanstaande zaterdag 12 maart is er van
19.00 uur tot 19.30 uur op de grens tussen
Dinxperlo en Süderwick een manifestatie
met als motto ‘Europese buren voor vrede –
samen tegen de oorlog in Oekraïne’. Burge
meester Stapelkamp en zijn Duitse collega
zullen er spreken en er zal een ketting van
mensen worden gevormd die hand in hand
hun verbondenheid met het Oekraïense
volk willen tonen. In Aalten Vooruit en op
de site van de gemeente Aalten kunt u
meer informatie vinden.
Burgemeester Stapelkamp en zijn Duitse
collega zullen er spreken en er zal een ket
ting van mensen worden gevormd die
hand in hand hun verbondenheid met het
Oekraïense volk willen tonen. In Aalten

Vooruit en op de site van de gemeente
Aalten kunt u meer informatie vinden.

Ten tweede kun je helpen op allerlei manieren. Sommigen
doen dat heel concreet, zoals oud-minister van defensie Joris
Voorhoeve. Toen hij nog minister was, vond ik niet zoveel van
hem, maar gisteren vond ik hem een held. Op de radio hoorde
ik dat hij op zijn zoveelenzeventigste een aantal studenten
heeft gevraagd met hem naar de grens van Polen te rijden.
Ook zijn zoon bood zich spontaan aan. Ze kwamen terug
met een gezin met vier kinderen, dat nu voor onbeperkte
tijd in zijn tweede huis in Duitsland kan blijven. Hij is een
methodisch man, dus heeft hij een aantal punten genoemd
waaraan opvang moet voldoen. Dat is nogal wat. Huisvesting
kunnen bieden voor zolang als het duurt is één ding. Garant
staan voor ziektekosten weer iets anders. Niet iedereen kan
dat (en heeft een tweede huis en contacten in Oost-Europa)
Maar via hem bieden mensen die willen helpen zich massaal
aan. Je wilt ook niet naar de Poolse grens rijden en dan weg
gestuurd worden (zoals ik op tv zag). Hulp wordt ook geregeld
via Kerk in Actie, waar wij zondag 6 maart voor collecteren
en giro 555. Ook de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
kijkt wat er gedaan kan worden in onze eigen regio.
Ten derde kunnen we bidden. Nu denken een heleboel
mensen, ach dat is toch eigenlijk niets, bidden. Een beetje
voor je uit wauwelen dat het over moet zijn? Ik geloof meer
en meer dat gebed een kracht is in de wereld, die er toe doet.
Het geeft je zelf rust in deze chaotische tijd. dat is al een heel
pluspunt, waar veel indrukken en uitspraken je verwarder en
rustelozer maken. Op woensdag 2 maart 17.30 uur is er een
oecumenisch gebed gehouden in de Dom in Utrecht. Daar
voor luidden een kwartier de klokken. Overal in Nederland
namen kerken dat over. Ook in Bredevoort hebben de klokken
een kwartier voor vrede in Oekraïne geluid. Bidden geeft je
een manier om je machteloze woede aan God voor te leggen.
Mijn ervaring is dat die daar minder van wordt. Het geeft je
een mogelijkheid om gedachten van vrede en harmonie te
denken. Zo schep je hoop voor de toekomst. Je kunt voor de
mensen in nood bidden.
Dus zelfs als je geen kracht of geld hebt om te helpen, kun je
de Oekraïners dragen met je gebed. Je kunt vurig bidden voor
vrede. Als iedereen dat doet, komt die dichter en dichterbij.
Dat geloof ik vast.
Ada Endeveld
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
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

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

Wij feliciteren
Op 13 maart viert dhr. M. Bonnink, Vismarkt 2,
zijn 82e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en
een gezellige dag gewenst met allen die u dier
baar zijn.

Zieken
Mevr. (Jo) Weevers-Hinkamp is gevallen en heeft
haar pols en heup gebroken. Ze is geopereerd
aan haar heup en verblijft ter revalidatie in Prons
weide. Haar adres daar is: Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk - Pronsweide, kamer 208 B.
We wensen haar sterkte toe bij haar herstel.
Wim ter Horst heeft op 4 maart een nieuwe heup
gekregen en heeft het ziekenhuis op 5 of 6 maart
waarschijnlijk weer verlaten. Veel beterschap!
We wensen allen die tobben met de gezond
heid of ziek zijn zo mogelijk beterschap toe. We
wensen mantelzorgers, die iemand intensief
begeleiden, kracht toe.

Giften en collectes
Giften januari
Via wijkmedewerkers / ouderling / predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 45,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 45,00

Collectes online diensten
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 70,50
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 317,50

Groene Kerk van
Bredevoort

Koffiedrinken
Op 23 maart 2022 willen we ‘s middags van
14.00 tot 17.00 uur ’t Koppelhuis openstellen
voor mensen die een kopje koffie of thee willen
komen drinken. Voorlopig willen we dat elke
maand doen. We hopen dat na 15 april ook te
doen in combinatie met ‘’t Winkeltje’. Er is deze
eerste keer behalve Marion Radstaak, de nieuwe
beheerder, ook iemand van de pastorale raad
aanwezig.

Beauty-kadobank
Er zijn heel veel spullen ingeleverd voor de
Beautykadobank, zie foto. Fantastisch!
Hartelijk dank hiervoor. Hier kunnen veel
mensen blij mee worden gemaakt!
Nogmaals hartelijk dank!

Al meer dan 350 geloofsgemeenschappen in
Nederland hebben zich gemeld als deelnemer aan
de Groene Kerk in Nederland. Het is een initiatief
van Kerk in Actie en Tearfund en de bedoeling is
dat zoveel mogelijk kerken, synagogen, moskeeën
en andere geloofsgemeenschappen handen en
voeten geven aan een groene gemeenschap.
Groen staat voor vrede en gerechtigheid, voor
schepping, voor klimaat, voor duurzaamheid.
Kerken kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
In de afgelopen kerkenraadsvergadering is besloten dat ook de Protestantse Gemeente van
Bredevoort lid zal worden van de Groene Kerk.
Er werden al diverse mogelijkheden genoemd om
gestalte te geven aan dit initiatief, en het was fijn
om te zien dat de kerkenraad unaniem voor aan
sluiting was.
Omdat er al een werkgroep Groene Kerk in Aalten
werkzaam en actief is, werd besloten om hierbij
aan te sluiten. Aan Jan Ebbers, die gast was bij
de vergadering, werd gevraagd om de kerk van
Bredevoort hierin te vertegenwoordigen en als
contactpersoon te fungeren. Hij stemde daarmee
met plezier in. In komende KerkVensters zal regel
matig over de voortgang worden gemeld en ook
zal Jan van tijd tot tijd op een kerkenraadsverga
dering verslag doen.
Iedereen die meer wil weten verwijzen wij naar de
site: Groene Kerken.
de kerkenraad
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Bij de diensten Bredevoort

Op zaterdag 12 maart om 19.00 uur wordt in de
St. Joriskerk te Bredevoort een rooms-katholieke
woord- en gebedsviering gehouden. Voorgangers
zijn Jos Wessels en José Visser en er is zang van
het rooms-katholiek kerkkoor. Centraal staan de
lezingen van het tweede weekend van de vastenof 40-dagentijd in de katholieke kerk. In de eerste
lezing wordt Abraham door God geroepen om
naar een ver land te trekken om daar een nieuw
volk te stichten. In het evangelie lezen we het
verhaal van de gedaanteverandering van Jezus
op de berg Tabor. Of zoals wij het formuleren: de
apostelen leren met andere ogen zien! Iedereen
mag zich uitgenodigd weten, zowel RK als PKN.
Gebedsintenties kunnen tot voor de viering
worden opgegeven via jos.wessels.bredevoort@
gmail.com. Wij hopen op een grote opkomst!
Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Bron: bijbelseplaatsen.nl)

Afscheid beheerder Koppelhuis Wilma Kleinhesselink
Sinds het begin van dit jaar geniet
Wilma van haar pensioen. Ze heeft een
punt gezet achter haar werkzaamheden
als beheerder van ’t Koppelhuis,
maar gelukkig blijven we haar nog
tegenkomen in ’t Koppelhuis,
in haar ‘tweede kans’-winkel.
Zondag 6 maart hebben we afscheid van haar
genomen. In de dienst was het thema ‘een goede
geur brengen’. In de Bijbel werd deze goede geur
in huis gebracht middels zalving met heerlijk rui
kende oliën, denk daarbij aan de zalving van de
voeten van Jezus door Maria en de zalving van de
koningen.

Wilma bracht een goede geur in ’t Koppelhuis
met haar vers gezette koffie en de lekkernijen
waarop ze ons onthaalde. Het was dankzij Wilma
goed toeven in ’t Koppelhuis.
Ruim elf jaar heeft ze zich meer dan 100%
ingezet voor de kerk en ’t Koppelhuis, de eerste
jaren samen met partner Herman. Na de dienst

Tekst: Joke Meijnen - Foto’s: Jan Ebbers

werd daar uitgebreid bij stilgestaan in de toe
spraak van kerkrentmeester Gerrit Dammers.
Daarna bedankte de voorzitter van de kerkenraad,
Arjan Twigt, haar namens de hele gemeente en
kreeg ze een mooi aandenken overhandigd.
Aansluitend was er koffie en lekkers in ’t Koppel
huis en hebben we allemaal persoonlijk afscheid
kunnen nemen van Wilma met woorden en
attenties.
De ochtend was extra feestelijk en warm omdat
we weer naast elkaar in de kerk mochten zitten
en we weer met zoveel mensen koffie hebben
gedronken in ’t Koppelhuis.
Wilma, bedankt voor jouw inzet voor ’t Koppel
huis, de kerk en alle activiteiten die jij hebt
opgezet, zoals de kerstmarkt, de concerten en de
activiteiten tijdens Bredevoort Schittert.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Koster:
Erik Bekkers
tel. 06-29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

Het college van diakenen van de Protestantse
Gemeente Aalten zou graag landbouwgrond in
de omgeving van Aalten willen verwerven.
Wellicht heeft u interesse in verkoop van grond
aan bovengenoemd college. Deze grond zou u
na verkoop kunnen pachten in de vorm van een
erfpachtovereenkomst. Misschien zijn er ook
gronden waarvoor de bank geen financiering wil
verstrekken die met bovenstaande constructie
toch kunnen worden verworven.

bredevoort

Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48

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

Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan
kunt u contact opnemen met de heer ing. L. ten
Hooven van het Kantoor der Kerkelijke Goederen
via tel. 06-51341200,

Overzicht giften
Ontvangen op het kerkelijk bureau:

Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

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

Verwerving landbouwgronden

Diaconie:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 100,00
Kerk:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 20,00

In collectemunten
DHA:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 6,75
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 16,00

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen:

Gemeenteavond
van de Groene Kerk

Zending-Diaconie febr. / maart  .   .   .  € 15,00
€ 50,00

Het kan en mag weer
Al twee jaar probeert de Werkgroep Groene Kerk
van de PGA een gemeenteavond te organiseren
en eindelijk is er gelegenheid voor. Daar zijn we
blij mee en u hopelijk niet minder.
Op dinsdag 29 maart, om 19.30 uur hopen we
prof. dr. Jan Boersema aan u te mogen voor
stellen. Boersema studeerde biologie en promo
veerde in de theologie. Hij was vele jaren hoog
leraar aan de Vrije Universiteit in de leerstoel
Culturele en levensbeschouwelijke dimensies van
de relatie mens en natuur en hield een inaugurele
rede met als titel ‘Hoe groen is het Goede leven’.
We zijn blij dat dhr. Boersema naar Aalten
wil komen en hopen dat u deze avond al in uw
agenda wilt zetten.
In het volgende nummer van KerkVenster komen
we op deze bijzondere avond terug.

Collectes in de kerkdienst
23-01 P
 KN Missionair werk  . 
Kerk .   .   .   .   .   .   . 
30-01 P
 KN Jong Protestant .
Kerk .   .   .   .   .   .   . 

 . 
 . 
.
 . 

 . 
 . 
.
 . 

 . 
 . 
.
 . 

 . 
 . 
.
 . 

€ 159,46
€ 138,90
€ 130,20
€ 120,70

02-01 R
 estauratiefonds / Diaconie  .   . 
09-01 O
 rgelfonds / Diaconie  .  .  .  .
16-01 P
 KN ondersteuning
gemeenten / Kerk  .   .   .   .   .   . 
23-01 P
 KN Missionair werk / Kerk  .  .  .
30-01 P
 KN Jong Protestant / Kerk   .   .

€ 277,00
€ 50,00

Via GIVT

€ 129,50
€ 70,50
€ 45,50

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD
Ontvangen via Leis Lensink  .  .  .  .  . € 20,00
via Lies Kämink  .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00

Namens de werkgroep,
Jan Haring

7

Stichting Tan-Kids

Realisatie projectactiviteiten 2021

Hieronder het eerste deel van het

1. T
 raining and facilitation
of the social workers

projectverslag van Stichting Tankids :
een organisatie ondersteund in 2021
door de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten.
De stichting Tankids zet zich in sinds 2014 voor
kinderen in Tanzania die onvoldoende hulp ont
vangen. Dit doen zij door samen te werken met
de lokale partner genaamd NGO Acodeta die
zorg en scholing biedt aan kinderen en families in
de knel. Er wordt gewerkt vanuit een geïntegreerd
hulpverleningsprogramma om verwaarloosde kin
deren en hun families te versterken.
Hieronder wordt beschreven hoe de projectacti
viteiten in 2021 zijn verlopen voor 104 kinderen
en 25 families, verspreid over 10 dorpen op het
platteland.
2021 werd gekenmerkt door heftige en langdu
rige regenval en een hogere verspreiding van
infectieziekten. Ook de forse prijsstijgingen en
verslechterde economische situatie vielen ons
zwaar.
In de strijd tegen armoede krijgt het verwerven
van werk en inkomen een prominente plek. Tankids en Acodeta bewegen mee in de wereldwijde
verschuiving ‘van hulp naar handel’. Iedere
familie krijgt daarom business-training en een
kleine lening aangeboden.

Het werk- en denkniveau van de
social w
 orkers verhogen door het
faciliteren van training en bijscholing.
Het afnemen van de screening en intake van de
kinderen en hun families is een leerzaam proces
geweest. Door het delen van onze wederzijdse
ideeën en kennis hebben de teams van Acodeta
en Tankids nieuwe inzichten opgedaan en de
visie voor de toekomst aangescherpt. De Engelse
lessen en de computerlessen voor het team zijn in
2021 gestart en lopen nog door in het jaar 2022.

2. Schoolsponsorplan

3. F
 amily coaching
Verbetering van de leefsituatie
van de meest kwetsbare kinderen
en hun families
door
family
coaching.

Toegang tot onderwijs door sponsoring
van kleuter, basis- en middelbaar onderwijs van de deelnemende kinderen
Er zijn 104 kinderen gekozen om deel te nemen
aan het project, waardoor hun scholing gedu
rende twee jaar veilig is gesteld. Zij zijn voorzien
van de schoolgelden en alle faciliteiten die daarbij
komen zoals, uniformen, schoenen, sportkleding,
rugtassen, schriften en boeken.
In het tweede kwartaal van 2021 zagen de family
coaches dat veel kinderen onvoldoende eten
kregen en het niet meer volhielden om de lange
afstanden naar school te lopen. De begroting is
bijgesteld en extra fondsen zijn geworven om de
kinderen zoveel mogelijk te voorzien van vervoer
en schoolmaaltijden.
De family coaches houden de schoolresultaten
van de kinderen in de gaten. Sommige kinderen
zijn overgeplaatst naar een andere school, toen
bleek dat de kwaliteit van het onderwijs op hun
dorpsschool te wensen overliet. Van de kinderen
met een beperking of handicap die voor het eerst
naar school zouden gaan is één jongen helaas
overleden. De andere kinderen, die doof en/of
albino zijn, krijgen geen toestemming van hun
ouders om naar school te gaan, uit angst
en onzekerheid dat zij daar
niet veilig zijn.
De family
coach
blijft
motive
rende
gesprekken
voeren met
deze kinderen
en families.

Totaal hebben 26 families met 104 kinderen deel
genomen aan family coaching. Deze gezinnen
zijn uitgekozen omdat er gebrek is aan basisbe
hoeften zoals voeding, schoon water, medische
voorzieningen en gebrek aan voldoende inkomen.
Het hoofddoel van de family coaching is om de
ouders te helpen zelfvoorzienend te worden. Daar
naast zijn er gezinnen waar sprake is van com
plexe familieproblematiek, huiselijk geweld en/of
verslavingen. In deze gezinnen wordt gewerkt aan
vrede, veiligheid en gezondheid.
De family coaches maken daarvoor gebruik van
counseling, motiverende gespreksvoering en
oplossingsgerichte werkvormen / gesprekstechnieken om de betreffende families te versterken.
Ook geven zij praktische hulp, bijvoorbeeld door
te assisteren bij ziekenhuisbezoeken, schoolbe
zoeken of door de kinderen te helpen met hun
huiswerk.

Family coaching
Door heftige en langdurige regenval tijdens het
eerste kwartaal van 2021, stortten de modder
huisjes van een aantal families in. De dakloos
heid, de heftige regen en wind ging gepaard met
ziekte en voedseltekorten. De omstandigheden
waren heel erg moeilijk. Een moeder met een
baby sliep onder een plastic zeiltje in het bos,
een groot gezin moest gescheiden van elkaar bij
anderen gaan logeren en de hopeloosheid was
erg deprimerend.
Daarom hebben we op verzoek van Acodeta een
noodhulpproject opgestart onder de naam ‘Give
them a home’.
Het doel was om de getroffen families te voorzien
van bouwmaterialen en bouwvakkers die binnen
een maand een duurzaam, bakstenen huisje
zouden bouwen. Ook werden daarbij nieuwe
matrassen, lakens, muggennetten en voedselpak
ketten uitgedeeld.

Tot zover het eerste deel van het verslag:
het tweede deel komt in een
volgend nummer van KerkVenster.
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Ondertussen bij de kerkrentmeesters

Voortgang onderzoek toekomst kerkgebouwen
Het besluitvormingsproces over onze kerkgebouwen kent zijn oorsprong in het
rapport ‘Sprong naar de toekomst’ uit 2012/2013. Destijds zijn aanbevelingen
gedaan om de toekomst van onze gebouwen te onderzoeken. In 2016 leidde dit
tot verdere besluitvorming over de gebouwen.
De zoektocht naar een passende bestemming
voor de Oosterkerk heeft inmiddels geresulteerd
in overdracht per 1 juli vorig jaar aan Bouwbe
drijf Klomps die in het kerkgebouw zorgunits voor
mensen met een zorgindicatie gaat realiseren.
In het voorjaar van 2019 is de kerkenraad met
betrekking tot de Oude Helenakerk tot een voor
genomen besluit gekomen:
De grote kerkenraad besluit, in aansluiting op
eerdere besluiten, in principe over te gaan tot
eigendomsoverdracht van de Oude Helena Kerk
aan Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).
Daartoe worden het college van kerkrentmeesters
en de kleine kerkenraad belast om met de SOGK
in gesprek te gaan en een conceptovereenkomst
op te stellen waarin op bevredigende wijze de
belangen van de Protestantse Gemeente Aalten
worden geregeld. Deze overeenkomst zal te zijner
tijd worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.
Met dit besluit heeft het college van kerkrent
meesters en de kleine kerkenraad dus een duide
lijke opdracht gekregen voor het gesprek met de
SOGK om een conceptovereenkomst op te stellen.
Doel van deze overeenkomst met de SOGK
– inmiddels is de naam gewijzigd in ‘Gelderse
Kerken’ (GK) – is het in stand houden van onze
Oude Helenakerk, ook in de toekomst. Want
hoewel de Stichting Restauratiefonds vele jaren
een enorme financiële bijdrage heeft geleverd,
is en blijft er ook landelijke subsidie nodig voor
de instandhouding. En die landelijke subsidies
worden steeds vaker gegund aan stichtingen die
een aantal kerken professioneel beheren en het
vervolgens weer verder moeten verdelen. Daarom
is aansluiting zoeken bij een groter geheel zo
belangrijk, ook voor onze kerkgemeente met
slechts één rijksmonument.
Wij zijn nog steeds in gesprek met de GK over
deze overeenkomst met daarbij een eigendoms
overname van de Oude Helenakerk. De stichting
maakt een pas op de plaats omdat ook zij niet
onbeperkt kerken kan overnemen. Zij heeft inmid
dels wel de POM-status gekregen. Monumen
tenorganisaties die eigenaar zijn van minimaal
twintig rijksmonumenten kunnen een professio
nele organisatie voor monumentenbehoud (POM)
worden. Met deze status wil de rijksoverheid goed
eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren.
Voor de stichtingen en verenigingen als eige
naren van monumenten biedt de status van
professionele organisatie voordelen bij de aan

vraag voor instandhoudingssubsidie. Zo krijgt zij,
bij de verdeling van subsidiegelden, voorrang op
andere eigenaren van ‘losse’ monumenten zoals
de PGA momenteel is.

Conceptovereenkomst
Zoals u in het besluit 2019 heeft kunnen lezen
hebben de kerkrentmeesters de opdracht om een
conceptovereenkomst voor te bereiden en voor
te leggen aan de kerkenraad ter goedkeuring.
De grote kerkenraad neemt dan een zogenaamd
voorgenomen besluit. Over dat voorgenomen
besluit wordt een gemeenteavond gehouden.
Hierna zal pas verdere besluitvorming kunnen
plaatsvinden.
Voordat de conceptovereenkomst gemaakt kan
worden, moet er veel uitgezocht worden. Hier
voor zijn we in gesprek met de stichting GK. In de
gesprekken gaat het over:
• Het in kaart brengen van de mogelijkheden.
• Wat zijn de gevolgen, zowel financieel
als voor het dagelijks gebruik?
• Aan welke voorwaarden moet het gebouw
voldoen?
• Welke aanpassingen moeten er aan het
gebouw worden gedaan?
• Welke kosten zijn er hieraan verbonden?
• Hoe wordt het gebruik van het gebouw
geregeld?
• Wie is waar verantwoordelijk voor,
nu en in de toekomst?
• Welke rechten en plichten hebben beide
partijen?
• Enz.
Het liefst zo snel mogelijk maar in ieder geval nog
dit jaar 2022 wordt de besluitvorming voor de
grote kerkenraad voorbereid. Om deze deadline
te halen vergadert het college van kerkrentmees
ters elke veertien dagen in klein comité. Hierin
zitten de voorzitter, scriba en twee leden van de
gebouwencommissie. Elke maand wordt er ver
gaderd met de GK, die vertegenwoordigd wordt
door haar voorzitter, een bouwkundig adviseur
en een financieel deskundige. De ‘huisarchitect’
van de OHK, Boerman Kreek uit Steenderen, heeft
opdracht gekregen om dit traject te begeleiden.
Er is een tijdschema gemaakt en elke maand
vindt er eenmaal overleg met de architect plaats
zodat de vaart erin blijft.
Een van de voorwaarden die GK stelt is dat het
kerkgebouw wordt voorzien van een garderobe,
toilet en koffiecorner. Maar waar? Hoe moet e.e.a.
eruit zien? En wat kost het? Architectenbureau
Hoogevest heeft in opdracht van de burgerlijke
gemeente, de PGA en de GK een haalbaarheids
onderzoek gemaakt.

onderzoek uitgevoerd hoe de banken verrijdbaar
gemaakt kunnen worden. Hierover heeft u in een
eerdere editie van KerkVenster kunnen lezen. Het
onderzoek is nog niet geheel afgerond.

De Oude Helenakerk is een rijksmonument
Dit betekent veel extra overleg met anderen. Zo is
er diverse keren overleg geweest met het Gelders
Genootschap, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE), Commissie Cultureel Erfgoed en Gemeente
Aalten. Corona gooit ook hier roet in het eten en
zo wordt het proces helaas ernstig vertraagd.
Wij realiseren ons dat de PGA behoefte heeft aan
duidelijkheid. Die duidelijkheid is natuurlijk ook
voor de OHK-groep van belang Helaas kunnen
wij deze dus nog niet geven, hoe graag we ook
zouden willen. Er is zelfs nog geen positief advies
van de RCE. Dat kan ook pas gegeven worden als
de definitieve plannen bekend zijn, terwijl er nu
nog een aantal onderzoeken lopen zoals boven
genoemd.

Wat gebeurt er met de banken?

Indien wij als onderdeel van de overeenkomst
het eigendom van de Oude Helenakerk over
dragen aan de GK, zijn wij formeel geen eige
naar meer. Het hele pakket van onderhoud en
samenhangende kosten wordt van onze schou
ders genomen. Maar het blijft in ander opzicht
van kerkdiensten en dagelijks beheer en gang
van zaken wel verder ‘onze’ kerk in het midden
van Aalten! De eredienst blijft gewaarborgd via
een huurovereenkomst tussen de PGA en de GK,
waarbij alleen de PGA de huur op kan zeggen,
niet de GK. Het dagelijkse beheer en gang van
zaken komt in deze opzet in handen van een
plaatselijke commissie, voortaan de PC genoemd.
De PC zal, als de overeenkomst doorgaat, gevormd worden door gemeenteleden van de PGA
en leden uit de plaatselijke gemeenschap welke
zich actief willen inzetten voor het behoud en de
exploitatie van de Oude Helenakerk met activi
teiten die passen bij het gebouw en haar geschie
denis. Ook dit zullen we zorgvuldig uit moeten
werken.

Nog zo’n vraag waarop momenteel geen dui
delijk antwoord gegeven kan worden. De ronde
banken die in 1850 werden geplaatst, en in 1999
zijn aangepast, bemoeilijken het multifunctionele
gebruik dat we in de toekomst willen. In opdracht
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er een

Wij realiseren ons dat het hele traject erg lang
duurt maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog
vragen hebben dan kunt u deze per brief of mail
sturen naar: bea.buesink@pgaalten.nl
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Veertigdagentijd daagt ons uit
om gelovig te tellen
Een reflectie van ds. René de Reuver, scriba generale synode,
op de Veertigdagentijd die woensdag 2 maart begint.
‘Geen mens komt in het beloofde land zonder woestijntocht.’
Ik vind de Veertigdagentijd elk jaar weer een bij
zondere periode. Deze periode wordt niet bepaald
door de natuur, de doorsnee kalender vermeldt
haar niet eens. Deze periode wordt bepaald door
de traditie van de kerk. Zoals Israël 40 jaar door
de woestijn trok voordat het volk het beloofde
land binnenging en Jezus 40 dagen in de woestijn
verbleef voordat Hij publiekelijk optrad, zo bezint
de gemeente van Christus zich 40 dagen lang op
verwoestijning van het leven voordat ze het paas
feest viert. Het zijn weken van bezinning, inkeer
en reflectie. In deze weken volgen we Jezus op
Zijn kruisweg. Geen mens komt in het beloofde
land zonder woestijntocht. Jezus begint Zijn werk
als messias niet zonder voorafgaande verzoeking
in de woestijn. Het wordt geen Pasen zonder
Goede Vrijdag. Daarom vieren wij geen Pasen
zonder Veertigdagentijd.

Tijd van verzoening
Dit jaar ervaar ik de Veertigdagentijd zwaarder
beladen dan andere jaren. Goddank lijkt de
coronapandemie op haar retour en kunnen we,
ook als kerkgemeenschap, elkaar weer ontmoeten
en weer samen zingen. Alles lijkt weer gewoon

te worden. Toch hoop ik niet dat we doen alsof
er er in de afgelopen twee jaar niet heel veel is
gebeurd. Want wat een verdriet is er geweest.
En wat stonden we van tijd tot tijd fel tegen
over elkaar. Er zijn forse woorden gesproken en
verwijten over en weer gemaakt. Er zijn wonden
geslagen in de samenleving, in families, in vriend
schappen, ook tussen christenen. Juist deze
weken van bezinning en inkeer, op weg naar
Pasen, bieden ons de gelegenheid om verdriet te
delen. Om de pijn en boosheid omdat we elkaar
weggezet hebben te benoemen, en te belijden
voor God en voor elkaar. Om wonden te helen.
De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van
verzoening.
In deze Veertigdagentijd worden we heel con
creet bepaald bij het kwaad van macht, geweld,
vernietiging en dood door de oorlog in Oekraïne,
met alle gevolgen van dien, ook voor de rest van
Europa.
De Veertigdagentijd staat daarmee in een heel
specifiek kader. Het is de opmaat naar Pasen.
Kwaad, onrecht, schuld, lijden en dood mogen
niet verzwegen worden, maar moeten genoemd
worden met het oog op verzoening en opstanding.

Gelovig tellen
In de Bijbel begint een dag niet met de zonsop
gang, maar met het verschijnen van de eerste
ster, met het vallen van de nacht. De eerste
bladzijde van de Bijbel leert ons gelovig tellen:
‘Het werd avond en het werd morgen. De eerste,
tweede, derde … dag.’ De dag begint in de nacht!
Nu is dit gelovig tellen niet eenvoudig. Hoe snel
en gemakkelijk winnen neerslachtigheid en
cynisme het van hoop en van het licht van Pasen.
De Veertigdagentijd daagt ons uit om gelovig te
tellen. Om de nacht eerlijk onder ogen te zien.
Niet als een alles verslindend zwart gat, maar als
begin van de nieuwe dag, als opmaat naar Pasen.
De Veertigdagentijd is een oefenschool in gelovig
tellen. Soms lukt dit zingend het best:
God heeft het eerste woord (...).
God heeft het laatste woord (...).
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
(Jan Wit, lied 513)
Bron: www.protestantsekerk.nl
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Joop jubileerde
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen
Zondag 27 februari jl. werd organist Joop Ormel in het zonnetje gezet in
verband met zijn 50-jarig jubileum als organist. Twee toespraken, applaus
van een zeer goed gevulde kerk en vele handdrukken na afloop in Elim met
de nodige bloemen, cadeaus en mooie woorden. Joop was er zeer verguld
mee. Een mooie dag voor hem, zijn vrouw, familie, buren, vrienden en ons als
gemeente. Hij blijft doorspelen, ‘zo lange as ’t geet’, zoals hij aangaf.

Meer foto’s zijn te zien in de fotogalerij op de website.

Ter gelaegenheid van
’t golden organistenjubileum
van Joop Ormel, 2022
Een raodsel uut Varsseveld:
’t Begunt met een T,
’t steet in de kerke
en ’t spölt …
Aover wie of wat wördt dát verteld?
Törgel is ‘t. Zeker en gewis.
Törgel spölt at den organist um an ’t bespöllen is.
In törgel kump de locht töt laeven.
Törgel aosemt Gods Geest in en uut
en zien geluud, ziene klanken,
draagt de gemeente in rouw, geboorte en trouw,
in klagen, priezen en danken.
Ziene tonen gaot in laeren umhoge en
ummenaer.
Zie verbindt ’t laeven op aerde kaer op kaer
met den hemelsen zegen van Onzen Lieven Heer.
‘t Örgel is een muziekinstrument
dat alle gevulens van binnenuut kent.
En zienen organist is nog ’t meest
een bewaogen instrument van Gods Geest:
Hie laeft van de wind.
dén anjeg van doorbaoven,
en vol mek ’t hele huus waor kniene bunt
ebaogen;
en deurdringt töt in ’t hart’ In den verborgen hof,
en uutbraekt in een lied en opstig, God töt lof.
Dizzen organist, laevend van de wind,
maor dan wel met ziene vuute stevig op de aerde,
is veur de kerke van Aalten
al vieftig jaor van hele grote waerde.
En, Joop, wil i’j wetten wat wi’j daorvan vindt?
Dan mo-j maor es luusteren at alle registers
losgaot in een maerstemmige ovatie,
want zo’n lange trouwe dienstrelatie,
vanuut kennis, kunde, bezieling en röst,
nume wi’j geröst een hele
		uutzonderlijke prestatie.
Wi’j wenst ow nog völle gezonde, gelukkige
en muzikale jaoren as organist
van de Protestantse gemeente Aalten.
Hendrik Jan Zeldenrijk, Folkert de Jong,
Elizabeth van Deventer, Heidi Ebbers, Anneke
Wattel, Wilma de Jong en Netty Hengeveld
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Dankbetuiging
Graag wil ik een ieder via deze weg bedanken voor de vele kaarten, e-mails,
attenties, telefoontjes en de warme woorden, gesproken tijdens de dienst van
afgelopen zondag ter gelegenheid van mijn 50-jarig jubileum als organist in
onze kerken. Het was hartverwarmend. Ook namens Henny: heel veel dank.
Ik hoop gezond te mogen blijven, om zo nog enkele jaren, diensten te bege
leiden en samen met jullie, als gemeente, tot lof van de Heer kunnen zingen en
spelen.
Een hartelijke groet van
Joop Ormel
Het Verzet 16, 7121 XA Aalten
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Oproep aan alle leden van onze Protestantse Gemeente!
In vorige KerkVensters heeft u kunnen
lezen dat er een groep van acht
mensen bezig is met het schrijven van
een nieuw beleidsplan. Dit kunnen we
natuurlijk niet met z’n achten. Daar
hebben wij u voor nodig!

Wat vindt u?

Graag uiterlijk 2 april uw reactie!

Wij willen graag weten wat u denkt en vindt van
onze kerk. Wij stellen het erg op prijs wanneer
zoveel mogelijk mensen reageren. Juist als u niet
gewend bent uw mening te geven, vragen wij u
om dit te doen. Dit geeft een zo breed mogelijk
beeld van wat onze kerkleden belangrijk vinden.

Wij vragen u om uw antwoorden kort en bondig
te formuleren. Zou mooi zijn wanneer u maxi
maal 50 tot 80 woorden gebruikt. Op die manier
denken wij dat de antwoorden het best bruikbaar
zijn. Uw reactie kunt u mailen naar beleidsplan@
kerkvenster.nl of op papier sturen naar Ludger
straat 64, 7121 EM Aalten.

Kort gezegd willen we graag antwoord op onder
staande twee vragen:
1. Vindt u zoals het nu in de kerk gaat, goed gaat?
2. Wat kunnen we in onze kerk beter doen?

Visiegroep Beleidsplan,
Wim Drenth, Folkert de Jong,
Wilma Winkelhorst, Femke Navis,
Marinke Oolman, Emma Roelofsen,
Henk Sluiskes en Rik van Lochem

Weeksluitingen

Zaterdag 12 maart 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

mevr. J. Bron

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 12 maart 2022
19.00 uur

St. Joriskerk

dhr. J. Scholl

Zondag 13 maart 2022
2e zondag van de 40-dagentijd
St. Joriskerk

10.00 uur
ds. J. Lieftink, Neede
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zaterdag 19 maart 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

Zondag 20 maart 2022
3e zondag van de 40-dagentijd
St. Joriskerk

ds. H.J. Zeldenrijk

		Beth San
19.00 uur:

dhr. J. Scholl

Neem en lees

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

Bloemengroet Aalten
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Zondag 13 maart 2022
2e zondag van de 40-dagentijd
Oude Helenakerk

Rooms-katholieke viering

		Beth San
19.00 uur:

Kerkdiensten Aalten

09.30 uur: 	ds. E. van Deventer doopdienst
collecte:
Binnenlands diaconaat en kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal
collecte: 		
Binnenlands diaconaat en kerk

Zondag 20 maart 2022
3e zondag van de 40-dagentijd
09.30 uur:
collecte:

Zuiderkerk

ds. H.J. Zeldenrijk
Werelddiaconaat en kerk

Ochtendbezinning

Maart 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13

Amos 6:8-14
Johannes 12:12-19
Johannes 12:20-36

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14
15
16
17

Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15
Johannes 13:16-30
Psalm 103

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18
19
20

2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2 Korintiërs 1:23-2:13

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21
22
23
24
25

2 Korintiërs 2:14-3:6
Psalm 125
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-12
2 Korintiërs 4:13-5:5

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- dhr. Hoftijzer, Brethouwerweg 2
- fam. Hoftijzer, Hamelandroute 69 a
- mevr. Hoftiezer-Kraaijenbrink. Kiefteweg 9

Kinderen
Kindernevendienst (4-12 jaar)

Doopdiensten Aalten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant of wijk
pastor 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).

In de PG Aalten is er elke week een kinderneven
dienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn
op de zondagochtend, dan is er kinderneven
dienst 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.

Elke donderdagochtend van 09.00 - 09.30 uur
is de Oude Helenakerk geopend (ingang Markt
zijde). 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.
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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 ver
jaardag te vieren:

bredevoort

12 mrt	mevr. J.W. Dammers-Tolkamp
Eligiusstraat 39, 7121 EB
12 mrt	mevr. A. Hoftijzer-te Winkel
De Hare 7, 7121 XG
12 mrt	dhr. G.H. Elferink
Lichtenvoordsestraatweg 51, 7121 RA
12 mrt	mevr. C.W. Wiggers-Lensink
Molenkamp 32, 7121 WE
13 mrt	dhr. W. Holling
Hoge Veld 109, 7122 ZP
13 mrt	mevr. J.A. Veldhuis-Wansing
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
14 mrt	mevr. J.G. Scholten-Hoftijzer
Smitskamp 1, 7121 HM
15 mrt	mevr. J.H. ter Haar-Wamelink
Keizersweg 59, 7121 GN
16 mrt	dhr. W.F. Buesink
Varsseveldsestraatweg 6, 7122 CC
17 mrt	mevr. D. Rijks-Sikking
Nijverheidsweg 95, 7121 GE
17 mrt	dhr. H. Pennings
Lichtenvoordsestraatweg 64, 7121 RB
19 mrt	mevr. A.J. Essink-Zetstra
Haermansweijde 60, 7121 WL
19 mrt	mevr. J. Koller-van Handenhove
Eerste Broekdijk 56, 7122 AM
20 mrt	mevr. A.D. Kappert-Wevers
Manschotplein 46, 7121 BM
21 mrt	dhr. H.G. te Loo
Nassaustraat 3, 7121 DG
21 mrt	dhr. H.W. Obbink
Knibbelweide 39, 7122 TE
21 mrt	mevr. I. Hoftijzer-Brunsveld
Essinkweg 12, 7122 JN
22 mrt	dhr. G.H. Fukkink
Hogestraat 101, 7122 BT
22 mrt	mevr. W.B.J. Lubbers-Ruesink
Haermansweijde 22, 7121 WL
23 mrt	dhr. H.W. Hoftijzer
Essinkweg 12, 7122 JN
24 mrt	dhr. H. Laarman
Ahavestraat 52, 7121 DX
25 mrt	mevr. B.A. Assink-Migchelbrink
Haartseweg 25/A, 7121 KZ
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
Kerkelijk werker pastoraat
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

Overleden
Op 12 februari is mevr. Klazien Pennings-Ros over
leden. Ze is 86 jaar geworden. Op de kaart staat:
Na een mooi leven, vol liefde en aandacht voor de
mensen om haar heen, is een tevreden mens van
ons heengegaan. We wensen de familie kracht,
troost en Gods nabijheid toe in de tijd die komt.
Op 17 februari is dhr. Henk Klein Wolterink over
leden. Hij is 91 jaar geworden. In het bijzijn van
zijn dierbaren, is hij rustig heengegaan. Hij ver
trouwde op God en op het leven na de dood. In
die hoop hebben we afscheid van hem genomen.
Op de kaart staat: De eeuwige God is u een
woning en onder u zijn eeuwige armen. Deutero
nomium 33: 27a. We wensen de familie sterkte
met dit verlies.

Ziekte
Dhr. Gerrit Scholten is voor behandeling aan zijn
rug in het ziekenhuis geweest. De behandeling is
gelukt. Hij mocht afgelopen weekend naar Prons
weide om daar verder te herstellen en te revali
deren. We wensen hem veel kracht, geduld en
zegen toe bij zijn herstel.
Mevr. Ida Kassies-Kaemingk is al een poosje aan
het kwakkelen met haar gezondheid. Ze is onder
behandeling van verschillende artsen en hoopt en
bidt dat ze zo spoedig mogelijk de juiste behan
deling kan krijgen om weer zo goed mogelijk te
herstellen. Ida; sterkte en beterschap! We bidden
je Gods kracht en hulp toe.
Ook andere (ernstig) zieken en hun naasten
wensen we heel veel kracht en sterkte toe.

Ambtsdragers
Emma Roelofsen-van Eerden is in de dienst van
20 februari bevestigd als diaken. Emma, we
wensen je Gods kracht, zegen en wijsheid toe in
het uitoefenen van je ambt.

Oorlog
Ik denk dat het ons allemaal raakt en in onrust
brengt: de inval van de Russen in Oekraïne.
Opeens is oorlog zo dichtbij. Misschien ken je
wel mensen die er (direct of indirect) mee te
maken hebben. Misschien heb je er zelf wel mee
te maken. Wat gaat er gebeuren? Hoe zal het

verlopen? Hoe dichtbij komt het? Er is nu al een
stroom aan vluchtelingen. Families die uit elkaar
gerukt worden. Slachtoffers aan beide kanten. We
zien de verschrikkelijke beelden en horen de hart
verscheurende verhalen. Wat kunnen wij bete
kenen? Gelukkig is er veel solidariteit. Juist ook als
kerken. Samen in eenheid bidden voor vrede, voor
oplossingen. Voor zowel de slachtoffers als de
vijanden. Samen brengen we het voor de troon
van de Eeuwige die alles in zijn hand heeft. Ook
al begrijpen we er soms niets van... In de Bijbel
wordt vele malen benoemd dat er oorlogen zullen
komen. Daarbij worden we opgeroepen om ons
oog gericht te houden op Hem. En te weten: het
loopt Hem niet uit de hand. God volvoert zijn plan
door alles heen. En we worden opgeroepen om
te kijken wat wij zelf kunnen doen. Hoe kunnen
we er voor onze naaste zijn? Ieder op zijn eigen
manier en met zijn eigen mogelijkheden. Ik sluit
af met een gedicht dat gaat over vluchtelingen
op zoek naar rust, vrede en een nieuw thuis.

Mensen met koffers
Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.
De geur van het gras
dat je grootvader maaide,
het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.
Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
haar haar dat zo kriebelde
als ze je kuste.
Dat alles was thuis,
dat alles en meer.
Dat alles en alles,
dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.
Sjoerd Kuyper
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 10 april zal Maas Demkes worden gedoopt in
de Oude Helenakerk. Mocht ook jij je kind willen
laten dopen, neem dan contact met me op. Mijn
insteek is dat we er samen een mooie dienst van
maken.

Ziekte
Marianne Kleinnijenhuis is opgenomen geweest
in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. Jan
Kleinnijenhuis is verhuisd naar De Molenberg, Zie
kenhuisstraat 14, 7141 AN in Groenlo. Wim van
Burk verblijft nog steeds in Pronsweide, Morgen
zonweg 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.

Pastoraat
Noord en Zuid zijn samen bezig met het verder
vorm geven van pastoraat in onze gemeente. Tij
dens de laatste vergadering van het moderamen
van beide wijken zijn verdere stappen besproken.

Cursus Godly Play
Godly Play is een specifieke manier van Bijbelver
halen vertellen op scholen en in de kerk. Helaas

Wijk Noord

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

Oorlog
De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. In de
eerste plaats natuurlijk de Oekraïners die ver
blijven in hun land, die op de vlucht zijn of elders
wonen. Voor degenen die de Tweede Wereld
oorlog meemaakten, worden wellicht angstige
herinneringen wakker geschud. Datzelfde zal
gelden voor hen die elders in deze wereld met
oorlog en geweld te maken hebben gehad. Voor
mensen die affiniteit hebben met Afrika raakt het
keihard dat Afrikaanse mensen nu geblokkeerd
worden in hun vlucht uit Oekraïne. Voor mensen
met een Russische achtergrond kunnen velerlei
gevoelens worden getriggerd. Voor jonge mensen
kan er een angst ontstaan voor de toekomst.
Zo belden gisteravond onze buurkindjes aan. Ze
waren erg met de oorlog bezig en besloten iets te
doen. Ze hadden sieraden gemaakt en wilden die
verkopen om geld voor Oekraïne in te zamelen.
Door iets te doen konden zij volgens hun moeder
hun angst en zorg een positieve bedding geven.
Datzelfde geldt voor Michiel Faber (zoon van ds.
Riemer Faber en zijn vrouw Evelien) en zijn Oekra
ïense vrouw Tetiana Galaieva. Hieronder hun
oproep. Hierbij nodig ik u vriendelijk uit om naast
ons gebed voor Michiel, Tetiana, haar familie
en vrienden, en voor allen die door deze oorlog
geraakt worden ook een praktische bijdrage
leveren!

ging het tweede deel van de cursus ‘Godly Play’
niet door vorige week. De cursus is verplaatst naar
eind april, begin mei. Ik houd u op de hoogte.

Meiboom
Ik werd verrast door een foto van mijn nieuwe
huis, met daarnaast een meiboom én een
prachtig gedicht. Met dank aan de beroepings
commissie (en een buurjongen). Ik voel me bij
zonder bevoorrecht. Nog een paar maanden en
dan woon ook ik in Aalten!

Algemeen
Bel of mail me wanneer er sprake is van levens
vragen, zingevingsvragen, ziekte of overlijden.
Van maandag tot en met donderdag ben ik tele
fonisch (meestal) goed bereikbaar, van vrijdag
tot en met zondag ben ik bereikbaar voor nood
gevallen. 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 Whatsappberichtje 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

Beste gemeenteleden,

Wanneer?

Het leed dat Oekraïners en indirect de wereld
wordt aangedaan is onbeschrijfelijk. We voelen
ons machteloos, maar willen vanuit Nederland
toch wat doen.
Het raakt ons persoonlijk, aangezien Tetiana
oorspronkelijk uit Oekraïne komt en haar familie
en veel van haar vrienden daar nog wonen. We
vinden het bijzonder om te zien hoeveel mensen
iets willen bijdragen of doen, vandaar dat we ook
hier graag een oproep doen.
Wij hebben contact gezocht met de stichting
‘Oekraïners in Nederland’ (www.help-ukraine.nl).
Deze stichting zamelt (medische) producten in en
brengt deze Oekraïne binnen. Lokale vrijwilligers
verspreiden het daar. Wij hebben in Utrecht, waar
wij wonen, al veel spullen voor deze stichting
ingezameld. Aanvullend hebben we kunnen
regelen dat wij tegen inkoopprijs (!) medicatie
kunnen inkopen.

Doorlopend. Hulp is helaas nog langere tijd nodig.
We zouden het erg fijn vinden als u ook een
donatie wilt geven!

Wat is er nodig?
Er is grote behoefte aan: medicijnen, verbruiks
artikelen (verband etc.) en medische apparatuur.
Humanitaire hulpgoederen die nodig zijn, zijn
onder meer: slaapzakken, dekens, kussens,
thermisch ondergoed en thermische dekens,
luiers, hygiëneproducten, batterijpakketten, enz.
Op de website staat een volledige lijst.

Hoe draag ik bij?
Optie 1: Breng spullen langs bij één van de
locaties (www.help-ukraine.nl/collections)
Optie 2: Doneer een bedrag en wij kopen tegen
inkoopprijs medicatie en andere
hulpgoederen in. Doneren kan via
IBAN NL64 INGB 0750 3462 48
ten name van T. Galaieva.

Hartelijke groet,
Michiel Faber en Tetiana Faber-Galaieva
Utrecht, 2 maart 2022

Zieken
Dhr. Hans Hogeweg, Prinsenstraat 37, lag in het
ziekenhuis, maar is sinds 26 februari weer thuis.
Het herstel zal nog wel even tijd vergen en daarbij
wensen we hem veel kracht en geduld!
Dhr. Ewald te Loo, Batavenstraat 16, is op 28
februari na een grote hartoperatie weer thuis
gekomen. Ewald, we wensen je veel geduld en
kracht voor het revalidatieproces.
Dhr. Benny Mateman, Lage Veld 106 zal 10 maart
in het MST worden opgenomen voor een zware
behandeling. Deze zal zo’n vier weken in beslag
nemen. We wensen Benny en Ina en hun gezin
veel kracht toe in deze moeilijke tijd en hopen op
een geslaagde behandeling.
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.

Overleden
Na een lange periode van ziekte en pijn is op 20
februari overleden Berendina Willemina ~ Dinie ~
Houwers-Lensink. Twee dagen voor haar over
lijden hebben Henk en ik samen voor Dinie
gebeden en zegenden wij haar. Collega Wilma de
Jong verzorgde op 28 februari de crematieplech
tigheid. Moge zij nu rusten in de armen van de
Eeuwige! Henk, André en Cindy, Kiki en Daimy,
Noa en Joost, Luna en Janoah, Jessica en Ardy en
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Isabel, familie en vrienden wensen we toe dat zij
zich geborgen mogen weten in de liefde van God
en mensen.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 20 februari is overleden Jo Lensink-Meinen,
Trompstraat 93, in de leeftijd van 76 jaar.
Wij wensen haar man Evert, de kinderen en de
kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet
en gemis.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Overleden
Op 21 februari is mevr. Ann de Kruijf-Kors, Kerk
straat 1, in de leeftijd van 79 jaar overleden.
Dhr. Henk Tolkamp, Ludgerstraat 25-5, is op
90-jarige leeftijd overleden, eveneens op 21
februari.
Wij wensen beide families Gods nabijheid in dit
gemis.

Ziekte
Dhr. Neerhof, Manschotplein, verblijft (tijdelijk)
op afdeling Slingeland K7 team 2, van Prons
weide. Adres: Morgenzonweg 29, 7101 BH Win
terswijk. Wij wensen hem sterkte en alle goeds
toe.

Pastoraat
Mevr. Dinie Koskamp (sectie 25c) is gestopt met
het bezoekwerk.
Dinie, hartelijk dank voor je jarenlange inzet. Wij
wensen je alle goeds.
Er wordt gezocht naar een opvolgster voor Dinie.
Mocht u interesse hebben kunt u zich aanmelden
bij contactpersoon mevr. Dinie Hogeweg-Eppink,
tel. 0543-472752 of bij het secretariaat van de
Protestantse Bezoek Dienst mevr. Joke Rutgers
tel.0543-476368.

Algemeen
Sinds december is mijn telefoonnummer gewij
zigd. Ik merk dat niet iedereen hiervan op de
hoogte is. Het juiste nummer is: 0622624190
Op moment van schrijven is het buiten heerlijk
weer. Ik geniet van de zon en haar warmte, de
krokussen en de sneeuwklokjes die weer tevoor
schijn zijn gekomen en van alle vogelgeluiden.
Het lijkt wel voorjaar.
Sinds een week is er in Europa een oorlog gaande.
Een oorlog waarvan we zo hadden gehoopt dat
hij niet uit zou breken. Hoewel het in veel delen
van de wereld oorlog is, raakt deze oorlog mensen
dieper. Mijn gedachten gaan naar alle mensen
die slachtoffer van (oorlog) geweld zijn of waren.
Als vanzelf vormt de stroom van mijn gedachten
in mijn hoofd een gebed: Eeuwige, goede God,
wees met hen allen. Heer ontferm u.
Er is veel solidariteit met de mensen in Oekraïne
en er is veel ondersteuning op gang gekomen,
praktisch, materieel of financieel en ook met
gebed. De Raad van Kerken Nederland riep
woensdag 2 maart op tot het luiden van de
kerkklokken met aansluitend een nationaal
gebedsmoment.

Het volgende gebed werd gebeden:
Wij bidden U voor de Oekraïense
gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om
familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig
uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede
ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven
bij angst en strijd, gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam. Amen
Ik hoop en bid, dat op het moment dat u dit leest,
deze oorlog niet meer gaande is.
Evenals alle andere oorlogen.
Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

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

En toch is er Hoop
De coronacrisis is nog niet voorbij of de volgende
crisis heeft zich aangediend. Op het moment
van schrijven rijdt een colonne tanks en pantser
wagens richting Kiev. Bommen vallen, mensen
vluchten weg. Terwijl de berichten van oorlog
iedere dag in een noodvaart langskomen, komt
ook het volgende ontmoedigende klimaatrapport
binnen van het IPCC. Weer blijken de gevolgen
van klimaat
verandering ernstiger dan gedacht.
We hebben nog maar weinig tijd voor het gierend
uit de hand loopt. Ik zal eerlijk zijn: de moed zonk
me in de schoenen. Ik snak naar een klimaatrap
port dat eens zegt ‘Het gaat goed.’ Het valt me op
dat niet alleen in het nieuws de onzekerheid door
klinkt, maar ook in series, boeken en films. Hunger
Games, The 100, Squid Game zijn allemaal uitge
sproken zwartgallig over waar we naartoe gaan.
Dit zette me wel aan het denken. Het is goed dat
we realistisch zijn over de bedreigingen van deze
tijd. Het is geen verrassing dat de zorgen die we
hebben, terugkomen in onze cultuur. Het lijkt wel
of er twee opties zijn: genieten van nu en niet
teveel nadenken, of onzeker naar de toekomst
kijken.
Ik moest daarom denken aan de profeten van het
Oude Testament. Die waren bepaald niet mals
over de situatie waarin het volk zich volgens hen
in verkeerde. Een voorbeeldje, uit Jesaja 24:
De aarde treurt en verwelkt,
de wereld verwelkt en kwijnt weg.
Ook de groten der aarde kwijnen weg.
De aarde is door haar bewoners ontheiligd.
Zo scherp en hard mogelijk duidelijk maken dat er
iets mis is, is niet nieuw. Maar is dat genoeg? Je
voorstellen hoe de wereld vergaat is blijkbaar niet
zo heel erg moelijk. Maar kunnen we ons ook voor
stellen dat het weer goed zal gaan, zonder dat het
goedkoop en oppervlakkig klinkt?
Dat is in ieder geval waar de profeten voor gingen.
Diezelfde Jesaja zegt in het volgende hoofdstuk:
u tempert de triomf van tirannen,
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht.
Dat is nou eens een toekomst waar ik naartoe zou
willen. Een nieuwe aarde, waar ‘de triomf’ van
‘tirannen’ niet het laatste woord heeft. Sterker
nog: waar de dood zelf verdwijnt.
Zo uitgesproken naargeestig als Jesaja was eerst,
zo ontzettend optimistisch is hij nu. Naast ‘rea
lisme’ heeft Jesaja een enorme hoeveelheid hoop.
Ik denk dat dit voor ons een richting geeft hoe we
naar de oorlogen en het nieuws kijken. We moeten
realistisch zijn over de uitdagingen. Soms zakt de
moed ons dan in de schoenen en weten we het
niet meer. Maar daarnaast hebben we een heel
groot vat hoop waar we altijd uit mogen putten.
Hoop tegen de klippen op. Hoop op een God die
van ons houdt en de wereld vernieuwt.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
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Contextueel Bijbellezen voor vrouwen
De eerste bijeenkomst van de Bijbelstudiegroep
Contextueel Bijbellezen voor vrouwen is geweest.
We hebben organisatorische zaken besproken
en ons inhoudelijk bezig gehouden met Eva. Er
waren te weinig mensen die op een ander tijdstip
konden. Beide groepen starten dus op woensdag
avond. Ik zie uit naar de volgende ontmoeting in
maart!
ds. Elizabeth van Deventer
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041

Lied: God zij nabij
God zij nabij, als de tijd van crisis komt,
ja, Jacobs God zij je kracht en schild.
Vanuit het heiligdom, vanuit Zijn huis
zij God je redding in tijden van nood.
Dat God gedenkt alle offers die je brengt,
behagen schept in je toewijding.
Jouw diep verlangen beantwoorde God
en al je plannen, zij komen uit.

(d)eten met de dominee

Een nieuwe uitvoering van Psalm 20,
gezongen door The Psalm Project.
Het werd gezongen tijdens de Viering
voor recht en vrede n.a.v. de gebeurtenissen in Oekraïne. Hieronder toegelicht
door dr. Oane Reitsma, predikant van de
Protestantse Gemeente Enschede.
Eeuwenoude teksten kunnen in een nieuwe jas
buitengewoon actueel zijn, zo laat de nieuwe
bundel ‘Psalmen anders’ zien. De aanleiding
waardoor juist Psalm 20 op dit moment zo
actueel is – de inval van Rusland in Oekraïne,
een nieuwe oorlog in Europa – is ronduit drama
tisch. Maar juist in deze tijd wil een psalm troost
bieden, en misschien lukt enigszins dat voor wie
hem zingt.

Belofte
Ik weet het nu: God de Ene is de Heer,
bevrijdt omdat Hij partijdig is.
Vanuit de hemelen antwoordt mijn God,
bevrijding brengt Hij met sterke hand.
Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij,
geloof in God is al wat ons steunt.
Machtigen struikelen, storten ineen,
maar wij staan op en wij houden stand.

‘God zij nabij’ is strikt genomen een wens die
de zanger de mensen in nood toewenst (in de
NBV21 staat eveneens de aanvoegende wijs:
‘moge de Heer u antwoorden in dagen van
nood’). ‘Dat Hij gedenkt’ is dat ook (NBV21:
‘moge Hij al uw gaven gedenken’). Maar het is
meer dan dat. De wens stoelt op een belofte van
Gods kant. Het is net zoals met de zegen aan het
eind van de kerkdienst: met dat we de woorden
uitspreken, zal God ook daadwerkelijk nabij zijn –
al zingende wordt het werkelijkheid. In die zin is
het niet louter wensdenken, maar juist het tegen
overgestelde ervan: het mag realiteit worden.

Crisis
Tekst: Andries Govaart

Uit: Psalmen anders, aanvulling bij Liedboek,
zingen en bidden in huis en kerk
(uitgave van de Interkerkelijke Stichting
voor het Kerklied, mei 2022).

Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

‘Dagen van nood’ (NBV21) worden in dit lied
‘crisis’ genoemd, waarmee de draagwijdte van
het lied groot is. Het mensenbestaan en onze
wereld kennen immers vele typen crises. Bij al

Op woensdag 30 maart kunnen ‘singles’ tussen
de 25 en 60 jaar weer vanaf 17.30 uur binnen
lopen en vanaf 18.00 uur aanschuiven op de
Ludgerstraat 66 voor een maaltijd en een goed
gesprek. Mocht je zin hebben om mee te eten,
laat het dan weten.
Stuur een mailtje of Whatsappberichtje naar:
•W
 ilma de Jong, wajong@kerkvenster.nl
tel. 06 2262 4190 of
•E
 lizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041.

deze crises wordt Gods nabijheid toegezegd.
Daarbij zijn gebrachte offers niet voor niks – God
gedenkt ze. Dat kunnen onze kleine individuele
offers zijn op pijnlijke groeimomenten in het
leven. Helaas moeten we hierbij in deze dagen
ook denken aan de vele mensenoffers die in een
oorlog vallen. Het mag een kleine troost zijn dat
God hen gedenkt en uiteindelijk de plannen waar
voor zij vielen uit laat komen.

Partijdig
Het woord ‘partijdig’ heeft in ons dagelijkse
taalgebruik een negatieve bijklank: de ene partij
wordt bevoorrecht boven de andere. Een rechter
mag nooit partijdig zijn. Hier krijgt het woord
een positieve draai, een mooi woordspel. God is
partijdig voor de mensen die niet vertrouwen op
oorlogstuig (in de Nieuwe Bijbelvertaling staat
‘paarden en wagens’ – die in die tijd golden als
de hedendaagse tanks en pantservoertuigen).

Machtigen struikelen
‘Machtigen struikelen, storten ineen, maar wij
staan op en wij houden stand’, zo eindigt het lied.
Dat het zo moge zijn dat machtigen struikelen,
ooit. De evangelist Lucas laat het Maria eeuwen
later in haar loflied zingen. Wij zingen het, nog
weer eeuwen later, nog steeds, omdat ze er nog
steeds zijn, die machtigen. Wie zijn dan die ‘wij’?
Letterlijk zijn het in deze psalm de mensen die op
de naam van God vertrouwen. We kunnen ook
zeggen: de mensen die op zijn rijk van vrede en
gerechtigheid gericht zijn.
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In memoriam
Aleida Gerharda
Navis-te Lindert

Klazien
Pennings-Ros

Jan Hendrik
Klein Wolterink

~Gerda ~

~Klazien~

- Henk -

geboren
2 januari 1934
overleden
7 februari 2022

geboren
5 februari 1936
overleden
12 februari 2022

Geboren
2 augustus 1930
Overleden
17 februari 2022

Onverwacht, na een kort ziekbed, overleed Gerda
Navis begin februari aan een ernstige ziekte. Dit
was een grote schok voor allen die haar kenden,
omdat ze op haar achtentachtigste verjaardag,
2 januari, nog helemaal in orde scheen. Buiten
stonden kinderen, kleinkinderen en achterklein
kinderen in een wijde kring om de heugelijke
dag te vieren. Wel viel het op dat ze zichtbaar
ontroerd was, dat was voor haar een zeldzaam
heid. Ze was vanzelfsprekend het middelpunt
van haar hele familie. Bij haar begrafenis hebben
we uit Matteüs 6 gelezen. Maak je niet bezorgd.
Dezelfde tekst die zij mee had uitgekozen voor het
afscheid van haar man, vierenhalf jaar geleden.
Het is typisch een tekst die ouders tegen kinderen
zeggen: maak je niet druk, kalmte kan je redden.
Of, zoals Gerda het vaak tegen haar kinderen zei:
Maak je niet naar. Het opvallende daaraan is dat
ze zelf eigenlijk zelden naar die woorden luisterde.
Ze was iemand die zich wel bezorgd maakte,
vooral om de mensen om wie ze veel gaf.
Ze cijferde zichzelf weg voor anderen. Ook was ze
een groot deel van haar leven bezig met zorgen
voor haar gezin. Dus maakte ze zich druk om eten
en kleren en al die dingen die horen bij het dage
lijks leven. Ze was een zorgzame vrouw. In de loop
van haar leven is ze wel steeds meer gaan luis
teren naar die woorden. In de tijd dat de kinderen
kleiner waren en ze naast het huishouden ook ver
antwoordelijkheid had voor een kalvermesterij en
kippen opfokte, had ze niet de luxe om de boel de
boel te laten. Ze leerde, hoe ouder ze werd, meer
en meer genieten van al het mooie in de natuur,
al de bloemen en vlinders en vogels. Ze hoefde
niet eens per se van huis.
Omdat ze vroeger periodes had waarin ze labiel
was, vreesden haar kinderen dat ze na het plotse
linge overlijden van Derk misschien een terugslag
zou krijgen. Het tegendeel bleek het geval. Boven
verwachting kon ze zichzelf vermaken, kon ze
genieten van de wekelijkse uitjes, het fietsen door
de natuur en ze zorgde zelf dat ze in een prima
conditie bleef door elke ochtend aan de gymnas
tiek voor de tv mee te doen. Zo gehecht was ze
daaraan, dat ze het ook op familieweekend deed
en in Spanje op het strand van de Middellandse
Zee. Dat was op de laatste vakantie met Derk,
toen zij samen de tijd van hun leven hadden.
Gerda was een vriendelijke vrouw altijd fijnzinnig
en praatte met respect over anderen.
De kinderen zeiden: ze was ook wel hard voor
zichzelf. Misschien is het daarom pas laat aan
het licht gekomen, dat ze zo ziek was. Ze had een
duidelijke visie op het leven en wat daarna komt.
Dat konden we lezen in de gedichtjes en mooie
teksten die ze had verzameld. Wij wensen haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
zus, verdere familie en allen die haar zullen
missen veel troost toe.
Ada Endeveld

Klazien is geboren in Scheveningen op 5 februari
1936. Ze kwam uit een gezin met vijf kinderen.
Ze groeide op in Den Haag. Ze maakte bewust
de oorlog mee. Ze heeft honger geleden en ging
in de oorlog samen met haar broer op zoek naar
eten en hout voor de kachel. Een moeilijke tijd. Er
mocht later nooit eten of iets anders weggegooid
worden. Heel begrijpelijk.
Via een uitwisselingsprogramma van de huis
houdschool kwam ze in Aalten terecht en leerde
ze Johan Pennings kennen. Hij was de liefde van
haar leven. Ze trouwden en gingen in Aalten
wonen. Samen kregen ze drie kinderen: Marjo,
Han en Ronnie. Klazien was een lieve, goede en
zorgzame moeder en schoonmoeder. Ze was
een harde werker en plichtsgetrouw. Samen met
Johan heeft ze alles opgebouwd. De boerderij
en alles eromheen. Ze zorgde voor de dieren, de
gewassen, de moestuin, de kinderen. Klazien was
creatief en gastvrij; iedereen was welkom. Ze was
ook een aanpakker. Ze hield van tuinieren en
koken. Ze genoot van de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Ze vond het ook erg leuk
om oppasmoeder te zijn.
In de vakanties kwamen vaak familieleden
logeren. Die mochten in en om de boerderij ver
blijven. Dat was altijd erg gezellig. Dat waren fijne
tijden.
Klazien hield erg veel van muziek. Ze hield van
vrolijke, gezellige feestmuziek. Ze heeft de kin
deren ook allemaal gestimuleerd om bij de
muziekvereniging te gaan. De liefde voor muziek
en het maken van muziek nemen de kinderen
voor altijd met zich mee. Ze heeft zich jarenlang
als vrijwilliger ingezet voor de muziekvereniging.
Ze zamelde spullen in voor De Eendracht en hield
dan een rommelmarkt om geld voor de muziek
vereniging in te zamelen. De schuur stond altijd
helemaal vol met spullen. Hier ging ze voor. Dit
was echt haar passie!
Samen met Johan heeft ze ook jarenlang met
veel plezier gedanst. Ze vond het fijn om op
vakantie te gaan en te fietsen. Een van de hoogte
punten in haar leven was toen haar kleindochter
bij haar in de tuin trouwde. Wat heeft ze daarvan
genoten!
Klazien was erg zorgzaam. Toen de gezondheid
van haar ouders achteruit ging, heeft 
Klazien
intensief voor haar ouders gezorgd. Tot het
laatste toe. De zorg voor Johan en het verlies van
hem is het zwaarste wat ze mee heeft gemaakt.
Ze hield erg veel van hem. Nu is ze weer samen
met Johan.
Ze zal hier erg gemist worden, maar in de harten,
herinneringen en levens van haar geliefden zal
ze altijd voortleven. Ze geloofde in God en ver
trouwde op Hem. Ze is nu veilig bij Hem. In dat
vertrouwen hebben we afscheid genomen.

Henk is geboren op de Schreur in Lintelo op
2 augustus 1930. Hij was de tweede in een gezin
met acht kinderen. Hij was de oudste zoon. Hij
heeft daar tot zijn tiende jaar een fijne jeugd
gehad. Omdat de boerderij veel kleine percelen
had die ver van huis lagen, was het zwaar werken.
Daarom verhuisden zijn ouders in 1940 naar de
Haart. Tijdens de oorlog heeft Henk verschillende
dingen meegemaakt: onderduikers in huis, een
vliegtuig dat neerstortte, lichamen van gesneu
velde soldaten op straat en Duitse soldaten in
huis, waarvan er één bang was, veel huilde en
heimwee had. Dit heeft Henk erg geraakt.
Omdat Henk veel schoollessen had gemist, kreeg
hij na de oorlog extra lessen voor de middelbare
landbouwschool zodat hij die toch kon doen. Daar
was hij heel trots op. Hij heeft als boerenknecht
gewerkt en is melkrijder geweest. Hij heeft een
goede diensttijd gehad in Kampen. Hij trouwde
in 1956 met Hannie Veldhuis. Ze gingen op de
boerderij inwonen en uiteindelijk heeft Henk het
bedrijf overgenomen. Ze kregen acht kinderen:
Anja, Jan, Hans, Wim, Elly, Willemien, Erik en Rudi.
Het waren intensieve jaren. Ook zijn moeder en
zus Dinie woonden bij hen in huis en Henk zorgde
ook voor hen. Hij vond het erg moeilijk toen ze
niet meer thuis konden wonen. Er waren goede
maar ook moeilijke jaren voor het bedrijf. Dat
gaf zorgen. Al uitte Henk zich daar niet zo over.
Henk was actief in de kerk, de politiek en het
verenigingsleven: zoals in de coöperatie en de
Oranjevereniging.
Henk was een mensen-mens. Hij heeft voor velen
veel betekend. Het geloof was belangrijk voor
Henk. Hij had daar heel vaste denkbeelden over.
Daarom vond hij de veranderingen in de kerk en
de manier waarop zijn kinderen ermee omgingen,
soms moeilijk. De kinderen hebben een goede
jeugd gehad. Vader Henk stimuleerde ze om goed
te leren maar liet ze ook vrij in wat ze wilden
worden. Hij heeft volop genoten van de klein
kinderen en achterkleinkinderen.
Toen Hannie ziek werd en opgenomen moest
worden in Pronsweide heeft Henk haar elke
dag trouw opgezocht tot ze stierf! Zelf kreeg hij
dementie. Hij heeft daar flink mee geworsteld
maar ging steeds verder achteruit. Hij herkende
zijn geliefden en ook andere dingen steeds
minder. Alleen het schilderij van boerderij de
Schreur bleef hij herkennen. Met die herinnering
begon zijn leven en eindigt hij. Hij vertrouwde op
het eeuwige leven bij God. ‘Zie je aan de andere
kant’ zei hij. Op de geboortedag van Anja en Elly
is hij rustig ingeslapen. Hij is nu bij zijn dierbaren
en zijn vrouw Hannie.
De eeuwige God is u een woning en onder u zijn
eeuwige armen (Deuteronomium 33: 27a).
Anneke Wattel-de Vries

Anneke Wattel-de Vries
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Berendina Willemina
Houwers-Lensink

Jo Lensink-Meinen

Hendrik Tolkamp

~Dinie~

~Jo ~

~ Henk ~

geboren
17 mei 1940
overleden
20 februari 2022

geboren
9 juli 1945
overleden
20 februari 2022

geboren
8 juni 1931
overleden
21 februari 2022

Op 17 mei 1940, de oorlog was net zeven dagen
oud, werd moeder geboren op de Haart in Aalten.
Ze was de tweede dochter van het gezin. In 1948
werd het gezin uitgebreid met een jongen.
Moeder was acht jaar toen haar vader overleed
en dat was een groot verdriet. Haar moeder her
trouwde en het gezin werd uitgebreid met een
zusje, Johanna. Moeder was heel gelukkig met
haar komst en ontfermde zich moederlijk over
haar.
Oma Lensink woonde ook op de boerderij en
moeder was ook dol op haar. Toen oma Lensink
overleed was er opnieuw een groot verdriet in het
leven van moeder.
Moeder doorliep de lagere school op de Haart. De
klas waarin ze zat bestond maar uit twee meisjes:
Dinie en Annie. Na de lagere school moest
moeder aan de slag op de boerderij en toen ze
ouder werd, ging ze bij een boerengezin in de
buurt aan het werk en later volgden nog meer
gezinnen waar ze poetste om zo haar eigen geld
te kunnen verdienen.
In 1964 heeft moeder Henk Houwers leren
kennen tijdens de uitvoeringsavond van de gym
nastiekvereniging Achilles. Na twee jaar verkering
en vele gezellige dansavonden verder, trouwden
vader en moeder in 1966. Daarna gingen ze
wonen aan de Saksenstraat.
Moeder en vader waren dolgelukkig met de
geboorte van zoon André. Het was een warm
gezin, de deur stond voor iedereen open, waarbij
iedereen die er kwam, welkom was.
Nichtje Jessica werd tien jaar na André geboren
en toen zij oud genoeg was om naar school te
gaan, nam moeder het op zich om Jessica naar
school te brengen en ook weer op te halen waar
door een hechte band ontstond. Zo hecht dat, op
het moment dat dit nodig was, Jessica als een
bonusdochter in het gezin opgenomen werd.
Moeder werkte bij ds. Overdijk tot haar een vaste
baan werd aangeboden om de kerk en Elim te
gaan schoonmaken. Dit waren gezellige tijden
met een vast clubje mensen.
Vader en moeder gingen regelmatig op vakantie.
Eerst met het gezin en later samen. Ze genoten
van fietsvakanties in Drenthe met vrienden en
later georganiseerde reizen naar het buitenland.
Toen de kleinkinderen kwamen, was moeder een
supertrotse en zorgzame oma die haar kleinkin
deren graag verwende.
Doordat de laatste jaren moeders gezondheid
steeds meer afnam werd ze beperkt in haar
zorgzame rol als echtgenoot, moeder en oma. Er
moest langzaam maar zeker steeds meer voor
haar gezorgd worden waarbij ze de regie over
haar eigen leven kwijtraakte. Dit was moeilijk
voor haar.
De laatste weken nam haar gezondheid steeds
verder af, werd de zorg intensiever en verlangde
ze naar het einde. Ze haalde haar laatste kracht
uit de aandacht en bezoekjes van buren, vrienden
en had het liefst haar geliefden om zich heen.
Zondag 20 februari is ze in ons bijzijn rustig en
kalm ingeslapen.
familie Houwers

Mama, Jo Lensink-Meinen, is geboren op 9 juli
1945, in een gezin van drie kinderen op boer
derij Veenhuis in Winterswijk-Woold. Ze heeft
altijd met veel liefde en genegenheid gesproken
over haar ouders, broer en broertje. Alle 24 jaar
die mama thuis heeft gewoond, woonde ‘Oppa’
Meinen bij hen in, een opa die heel belangrijk
voor haar was.
In haar tienerjaren kwamen er zorgen in het
gezin. Haar moeder had serieuze gezondheids
klachten en toen ook haar jongere broertje
Bertus ernstig ziek werd en uiteindelijk op slechts
17-jarige leeftijd overleed, begon een periode van
zwaar geestelijk lijden.
Mama kreeg in 1963 verkering met papa, Evert
Lensink. Ze werkte in die tijd bij de Nutsspaarbank
en later als hulp in de huishouding. Op 1 oktober
1969 zijn ze getrouwd. In 1970 werd Ellen
geboren en Moniek kwam in 1971. We woonden
aan de Trompstraat in Aalten, in het huis waar
papa en mama altijd zijn blijven wonen. Mama
genoot van de hechte buurt.
Ze omschreef later de tijd waarin de kinderen
klein waren als een gelukkige periode in haar
leven. Ze was een lieve en zorgzame moeder en
vrouw, die zorgde dat een ieder in haar gezin zijn
of haar dingen kon doen.
We willen niet voorbijgaan aan het feit dat mama
nog een derde kindje heeft gebaard. In 1978
overleed dit zoontje, genaamd Bernie, in haar
buik na een zwangerschap van negen maanden.
Mama heeft meerdere perioden met psychisch
leed gekend. In 1996 kwam hierin een omme
keer. Door goede medicatie en de zorg van
zorgorganisatie HIER kon ze zichzelf zijn. Mama
genoot weer van wat het leven haar aan moois
bracht. Ze hield van familiebezoek en van hand
werken. Ook mocht ze graag winkelen in Winters
wijk. Maar bovenal beleefde ze veel vreugde aan
haar gezin. Ze ondernam veel activiteiten met de
man waarvan ze hield, met de door haar gekoes
terde dochters, met de schoonzonen waarmee
ze humor deelde, en met haar grote trots: haar
drie kleinzonen. Mama nam daarbij allerlei initia
tieven, waaronder de logeerpartijtjes. Ze bezocht
trouw alle muziekuitvoeringen, want ze hield van
muziek.
Op 20 februari 2022 kwam een einde aan haar
leven. Mama is ’s ochtends in alle vroegte over
leden, in het bijzijn van haar voltallige gezin.
We hebben op 26 februari afscheid van haar
genomen. Ds. Zeldenrijk sprak in de dienst voor
afgaand aan de begrafenis over haar basisver
trouwen dat God bij haar was in alle fasen van
het leven. Ze vertrouwde erop dat er voor haar
een woning zou zijn in het huis van God.
‘Verdrietig zijn we, maar ook dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend.’

Pa is geboren in Dale, waar hij altijd heeft
gewoond, ook na zijn huwelijk met Leis Eenink.
Ze hebben vijf kinderen acht kleinkinderen en
zeven achterkleinkinderen gekregen.
Daar waren ze heel erg trots op, maar dit hebben
ze niet altijd laten merken.
Pa was een heel nuchtere en hardwerkende man.
Hij was recht door zee, wist wat hij wilde en
had graag dat zaken op zijn manier werden uitgevoerd.
Dat maakte het leven voor hemzelf en anderen
niet altijd even makkelijk. Toen hij eenmaal ouder
werd, veranderde dit en werd hij veel milder.
Hij was ook een lieve, zorgzame en gastvrije man,
bij wie iedereen altijd welkom was.
Pa en ma hebben een heel fijne tijd gehad in Dale
en ze genoten van de buurtreisjes en het Daalse
Oranjefeest.
Ongeveer tien jaar geleden zijn ze naar Beth San
verhuisd, omdat de zorg voor ma thuis niet meer
ging.
In Beth San hebben ze een fijne tijd gehad en ook
daar deden ze aan alle activiteiten mee.
Toen in 2013 ma is komen te overlijden en in
2016 zijn zoon Erik is dat voor pa een heel zware
tijd geweest, waar hij moeilijk overheen kon
komen.
Hierbij heeft hij wel veel steun gehad in zijn
geloof, maar ook de verzorgers van Beth San
hadden altijd een luisterend oor en met hen kon
hij veel praten over ma en Erik.
Pa was altijd belangstellend naar de medebewo
ners en personeel en stond zelf niet graag op de
voorgrond.
Het laatste half jaar was voor hem erg zwaar
toen hij te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek
was. Dit maakte dat hij geen gewoon voedsel
meer mocht eten en dat terwijl hij zo van lekker
eten hield.
Zijn ziekte maakte dat zijn gezondheidstoestand
langzaam maar zeker steeds verder achteruit
ging en brozer werd. In de nacht van zondag op
maandag 21 februari is hij in het bijzijn van zijn
kinderen rustig ingeslapen.
de kinderen

Ellen Pardijs-Lensink
en Moniek Hendriks-Lensink
mede namens Evert, Wim, Harry,
Frank, Bart en Koen
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~ Uit het archief ~

Hooge boomen
vangen veel wind
Het stormde nogal de laatste dagen en als ik dit
schrijf nog steeds.
Vanmorgen bij Herman Onnink wat in het archief
van de kerk gesnuffeld. Daarbij viel mijn oog op
een artikel in het maandblad ‘Onze Gemeente’
van februari 1935. Het ging over de stormen
die toen geducht waren geweest. Gelukkig geen
schade aan de kerk met dank aan het beleid van
de kerkvoogden. Deze hadden volgens de tekst
nogal kritiek te verduren gehad. Het werk aan de
toren van de kerk was blijkbaar volgens menigeen
te vernieuwend en was te kostbaar. In het decem
bernummer van 1934 wordt nl. bericht dat er vol
gens een rondgang f.1358,80 is opgehaald maar
dat het tekort op de begroting nog niet helemaal
is weggewerkt. Een extra bijdrage zou nog wel
welkom zijn. December 1935 is toch alles rond
gekomen. De kerkvoogdij is erg voldaan.
Jan Oberink

Boven: De kop bovenaan het kerkblad is getekend door Piet te Lintum.
Waar werd deze kunstenaar ook al niet voor gevraagd?
Links: Het blad Onze Gemeente van februari 1935 en het artikel dat even verderop in het blad stond.
Rechts: Ook een stukje van dec. 1935, dat de kerkvoogdij zeer tevreden en dankbaar is.

Meiboom
Ik werd verrast door een foto van mijn
nieuwe huis, met daarnaast een meiboom
én een prachtig gedicht. Met dank aan de
beroepingscommissie (en een buurjongen).
Ik voel me bijzonder bevoorrecht. Mijn
nieuwe huis staat op ‘t Hoge Veld, met
uitzicht op de Frankenstraat. Nog een paar
maanden en dan woon ook ik in Aalten!  
ds. Elizabeth van Deventer
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Tuinmensen M/V/X
gezocht
Jarenlang heeft het driemanschap: Jan Wester
veld, Wim Westerveld en Ben Stronks de tuin van
de Oude Helenakerk onderhouden. Zij gaan nu
stoppen en er wordt gezocht naar een twee- of
drietal nieuwe vrijwilligers die de kerktuin willen
onderhouden.
U hoeft niet perse ‘Groene vingers’ te hebben om
dit werk te doen. Er is eventueel ondersteuning
van een professional. Liefde voor dit werk is vaak
al meer dan genoeg.
En het is een eer om van de kerktuin het visite
kaartje van Aalten te maken. Als er een drieman
schap kan worden gevormd, dan kost het van
het vroege voorjaar tot het late najaar ongeveer
drie uurtjes in de week. In de winter is er dus veel
minder werk. U heeft de beschikking over profes
sioneel gereedschap.

Belangstelling?
Bel of mail ons:
tel. Harm Hoftiezer: 0610728442
e.mailadres: harm.hoftiezer@pgaalten.nl

Typisch protestants: koffie als bindmiddel
Sommige gemeenten pakken het eens per maand groots aan, met bijbehorend
lekkers, andere kerken doen het wekelijks: het kopje koffie na de kerkdienst.
In veel plaatselijke gemeenten een bijna heilige traditie, zo bleek tijdens
de coronacrisis. Want toen werd juist die onderlinge ontmoeting bij een
bakkie pleur ontzettend gemist.
Voor het grootste gedeelte van christelijk Neder
land geldt dat broeders en zusters elkaar onge
dwongen ontmoeten bij een bakje koffie (of
thee) voor of na de kerkdienst. Het is een typische
gewoonte die ongemerkt onderdeel is geworden
van de protestantse kerktraditie. Wie er ooit mee
begonnen is? Dat valt niet zomaar te achter
halen. Wél hoe überhaupt koffie onderdeel werd
van de Nederlandse gezelschapscultuur.

Bittere uitvinding van satan
Eeuwenlang dronk men in Europa en de Neder
landen weinig anders dan bier, wijn en water.
Dit veranderde met de introductie van koffie. De
plant was ergens in de 10e eeuw al in Ethiopië
ontdekt, maar de drank die ervan gemaakt kon
worden, verspreidde zich pas vanaf de 15e eeuw
vanuit Jemen over het hele Midden-Oosten. In de
17e eeuw ‘ontdekte’ ook Europa koffie. Steeds
meer koffiebonen werden vanuit de Arabische
wereld geïmporteerd.
Met de nodige argwaan werd de drank hier
geproefd en door sommigen veroordeeld. De
energie die koffie gaf, kón niet goed zijn – was dit
niet een ‘bittere uitvinding van Satan’? De kritiek
verstomde toen paus Clemens VIII in 1615 zijn
goedkeuring uitsprak over de drank. Eerst werd
koffie vooral gedronken als medicijn, maar nadat
in hoofdstad Amsterdam in 1663 een chique kof
fiehuis was geopend, nam de populariteit van het
zwarte goud een vlucht.

Persoonlijke gesprekken
Voor de gemiddelde Nederlander staat koffie
drinken voor gezelligheid. In de kerkelijke context
betekent het nog meer: gemeenschap vieren. Per
soonlijke gesprekken met mensen waar je zojuist
samen mee hebt gezongen en je geloof hebt
beleden, doorpraten over de preek.
Het Nederlands Dagblad concludeerde naar aan
leiding van een paar onderzoeken dat mensen in
coronatijd ‘meer het koffiedrinken missen dan
het Avondmaal’. Ietwat kort door de bocht – zo
geven ze zelf toe – maar duidelijk wordt wel hoe
belangrijk de onderlinge contacten zijn, de goede
gesprekken die kunnen worden gevoerd met een
kop koffie in de hand.

Koffie-dialogen
Er valt natuurlijk eindeloos te variëren met hoe
je dat koffiedrinken aanpakt om nóg meer die
gemeenschap te ervaren. Bijvoorbeeld door
gemeenteleden zelf iets te laten bakken en
daarvan uit te delen. Of door een welkomsttafel
in te richten waar (nieuwe) bezoekers kunnen
kletsen met gemeenteleden. Ook kan de voor
ganger in de dienst al een vraag meegeven waar
de koffiedrinkers samen over in gesprek kunnen.
Dan is er voor iedereen genoeg om voor te blijven
hangen.
Dit is een artikel in de serie #Protestants: een serie
over verhalen, rituelen, gebruiken en voorwerpen
die typisch protestants zijn.
Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Elim opent de deuren
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 luiste
rend oor (natuurlijk met inachtneming van de
geldende coronamaatregelen). Naast de gast
vrouwen zal een van de pastores en ook kinder
oppas aanwezig zijn.
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 gast
vrouwen één team voor de inloop
ochtenden
in Elim. De deuren van gebouw Elim zijn vanaf
donderdag 17 maart voor u geopend en er
staat van 9.30- 11.00 uur koffie voor u klaar.
Mede namens de gastrouwen,
Anneke Wattel, Elizabeth van Deventer,
Gea Verhagen, Gerda van Netten,
Wilma de Jong
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Woord van U
In deze tijd
waarin aan ons vertrouwen
in de toekomst wordt geschud,
omdat al wat zeker leek onzeker blijkt
bid ik U:
Richt mijn verwarde hart op Uzelf!
Op U die midden in al wat wankelt
dezelfde bent van ooit en altijd.
Op U die me doorgrondt en kent
dat U als geen ander weet wie ik ben
maar mij niettemin hebben kunt.
Op U die mij zo omringt
in gaan en staan, in zitten en liggen
dat U al weet wat er in mij omgaat
voordat ik het gezegd heb.
Ik bid U:
leg Uw hand op mij
door een woord van U
mij zo op het hart te drukken
dat ik midden in al wat verwart
van dit ene verzekerd ben:
dat niets mij overkomt
mij scheiden kan van Uw liefde,
in Jezus, Uw lieve Zoon, onze oudste Broeder
Paul Visser naar Psalm 139
Uit Gebedenboekje PKN

Sint Jorisconcert op 13 maart:

Leán met een programma rond Alfonsina Storni
Zondag 13 maart komt in de Sint Joriskerk in
Bredevoort Leán met een programma rond
Alfonsina Storni. Leán ontstond als trio bestaande
uit Silke Clarysse gitaar, Otto Kint contrabas en
Gielis Cautaers percussie.
Het concert vindt plaats op 13 maart in de
Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint
om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur.

Meer informatie vindt u
op de volgende website:
• https://sintjorisconcerten.nl
• https://www.lean-music.com
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COLOFON
KerkVenster is het nieuws
blad van en voor de Protes
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes ver
schijnen edities van drie
weken.

Hallo allemaal,

We leven in een biz
arre tijd
Het is de 40-dagen
tijd en er is veel on
rust in de
wereld.
Maar u vader, God
leert ons lopen op
het water.
Als de stormen ov
er slaan, blijven we
hopen op uw
naam.
Geest van God lee
r ons te gaan over
de golven
Te gaan in uw nabij
heid
Ik ben van U en U va
n mij!
Gods zegen
Henrike Jentink

Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de k leuren paars, wit,
groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465

EO-Jongerendag
Een aantal jongeren van de Diepgang hebben
het plan om dit jaar naar de EO-jongerendag te
gaan! Op 11 juni 2022 is het zover: de EO-Jonge
rendag in Rotterdam Ahoy.
We hebben er superveel zin in en gaan er een
prachtig feest van maken. Beleef samen met dui
zenden anderen een heel mooie dag vol muziek,
show en inspirerende verhalen.

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerke
lijk leven binnen de aange
sloten 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 uiteinde
lijk 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.

Op de EO-Jongerendag 2022 ontdek je (opnieuw)
dat God van jou houdt en ervaar je hoe krachtig
jij bent dankzij je woorden. Speak life!
Geef je op bij eline.grootn@gmail.com.
Dan plannen we de rest samen, vervoer, tickets,
al die dingen. We gaan dan met een heel leuke
Aaltense delegatie.
ds. Folkert de Jong

Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda
ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greydanus
Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma
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 postabonnement
op KerkVenster nemen.
De abonnementskosten

bedragen € 45,00 per
jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Wim Rutgers,
tel. 0543-476368, e-mail:
h.w.rutgers@kpnmail.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink,
tel. 06-28716924.
KerkVenster wordt in
eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
25 maart 2022.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties
en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aan
leveren. Uiterste inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 16 maart 2022
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2022 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2022.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Ben je klaar voor het
feest?

De 40-dagentijd is begonnen, tijd om ons voor te
bereiden op het Paasfeest. Maar hoe bereid je je voor
op een feest? Wanneer ben je klaar voor een feest?
Op de kindernevendienst gaan we dit ontdekken
door het lezen van verhalen uit de Bijbel. We horen
over een vrouw die Jezus’ voeten zalft en over Jezus
die vertelt over een graankorrel. Over de helper van
God, over een vader met twee zonen en mevrouw
Wijsheid. En natuurlijk horen we ook over de intocht
in Jeruzalem en het lege graf op de paasmorgen.
We lezen niet alleen de verhalen, maar gaan er ook
actief mee aan de slag. Op de kindernevendienst en
tijdens de Kliederkerk.

Deze Kliederkerk is op zondag
27 maart in de Zuiderkerk.
We gaan dan samen het verhaal van de verloren
zoon verkennen. Aan het eind van dit verhaal is het
feest. Maar de oudste zoon wil niet komen. Waarom
niet? Dat ontdek je tijdens de Kliederkerk. (Meer
informatie over deze Kliederkerk vind je op de volgende Andersumme, maar zet de datum alvast in je
agenda).

Ook thuis kan je aan de slag met de verhalen. Kind
op Zondag heeft namelijk een heel mooi gezinsboekje gemaakt. In dit boekje staan verhalen,
liedjes, gebeden, spelletjes en nog veel meer. Voor
elke dag in de 40-dagentijd iets om samen toe te
leven naar het Paasfeest.
Een aantal van jullie heeft al zo’n boekje in de brievenbus gehad als cadeautje van het kinderwerk
(bij een feestje hoort namelijk ook een cadeautje,
toch? :-) ). Heb jij geen boekje gekregen, maar zou je
dat wel graag willen?

Stuur dan even een mailtje met
jouw naam en adres naar:
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
en dan zorgen we dat jij alsnog een
gezinsboekje ontvangt.
We wensen jullie een goede 40-dagentijd toe!

