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Wie is God voor jou?
Daar wilde ik achter komen bij vier van onze gemeenteleden. Gesprekken die
alle kanten op gingen en mensen die allemaal heel verschillende antwoorden
gaven. Logisch, want God heeft met iedereen een eigen, unieke band. Ik zou het
liefst iedereen in onze gemeente, en daarbuiten, deze vraag eens willen stellen.
Ilse, Eline, Richard en Henri waren bereid dat voor KerkVenster te doen. Ik hoop
dat het u of jou inspireert om de vraag aan jezelf te stellen. Het kan mooie,
ontroerende en eerlijke inzichten opleveren, net als in deze interviews.
Wie is God voor jou?
Lastig hoor. God kent mij, maar hoe kan God bij
al die mensen tegelijkertijd zijn? Ik ervaar niet
altijd dat God bij mij is. Maar als ik zing, merk
ik dat God bij mij is en weet Hij dat ik voor Hem
aan het zingen ben. Hij is iemand die erkend wat
je doet voor Hem. God is de God van muziek. Als
ik niet weet wat ik moet zeggen, dan weet de
muziek dat wel.

Tekst en foto’s: Folkert de Jong
je anker aan hangt, ga je nooit alleen. Mensen
maken verschrikkelijke dingen mee; concentratie
kampen, kinderen verliezen. Ze hebben hier steun
aan. Dat is veel waard. Daarom mag geloof
geen traditie worden, dat je vergeet waarom je
het doet. Geloof moet je voeden, die vlam moet
blijven branden.
Wie is God voor jou?
Om te beginnen is God degene die ik dankbaar
ben. Ik heb een vrouw, kinderen, een huis. Dat
heb ik gekregen. Daar geef ik God de eer voor,
want je mag van geluk spreken. Want kijk eens
hoe onzeker het bestaan is.
We zitten in een bubbel. Het veilige leven dat
we hier in de Achterhoek hebben is de uitzonde
ring. De structuur, de regelmaat is de on-regel
maat. Als we straks de coronacrisis achter de rug
hebben, zitten we volop in de klimaatcrisis. En we
hopen maar dat we morgen geen pushberichtje
krijgen dat Poetin zich toch bedacht heeft en wel
een stap over de grens met Oekraïne gaat zetten.1
Daarom is het voor mij belangrijk dat God een
ankerpunt is. Een basis van vertrouwen.
1. Dit gesprek hadden we een paar weken
voor de inval in Oekraïne.

Eline Groot-Nibbelink
God als de God van muziek
We leerden elkaar kennen door de Diepgang.
Waarom zit je daar bij?
Ik had geen leeftijdsgenoten om me heen om
geloof mee te delen of ervaringen uit te wisselen.
Dat gaf me op een onplezierige manier het idee
dat ik anders was. Toen ik hoorde van de Diep
gang dacht ik: Dat zou ik gaaf vinden. Er zijn
mensen als ik!
De Diepgang is natuurlijk divers, niet iedereen
is gelovig. Het gaat niet van: ik stel de vraag en
jij geeft het antwoord en klaar. Er is ruimte voor
verschillende oogpunten. Maar er is tenminste
een plek voor geloof, waar ik wel mijn verhaal kan
doen. Het is ook een heel gezellige groep, niet
onbelangrijk.
Hoe komt het dat je gelovig bent?
Ik heb altijd gehoopt dat er meer is. Toen ik in
groep 7 van de basisschool zat, zong mijn moeder
in een koor op Goede Vrijdag. Tijdens de dienst
werd er stilgestaan bij het moment van de krui
siging, en het koor zong. Dat was zo intens, ik
moest opeens huilen. Ik dacht: Wat ik nu voel,
dat is zo uniek, dat moet wel God zijn. Ik heb
het paasverhaal al heel vaak gehoord, maar nog
nooit zo gevoeld. Daar begon het wel. Ik reali
seerde me dat Jezus ook voor mij aan het kruis
is gegaan.
Muziek is belangrijk gebleven. Na een aantal
jaren in een koor merkte ik: dit zingen is mijn
moment met God in de week. Als ik iets zing van
gospel of Opwekking heb ik altijd het gevoel dat
er iets of iemand is waarvoor ik dat zing. Muziek
is mijn contact met God.

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Richard Hiddink
God als rots in een chaotische wereld
Ik leerde je kennen toen we met een paar mensen
in Elim de overstapdienst voorbereidden. Daarna
kwam ik je geregeld tegen bij ‘Biertje met de
dominee’. Wat trekt je daarin aan?
Dat is een moment om contact te maken, levens
ervaringen uit te wisselen. Zo kun je horen hoe die
ander in het leven staat, levenslessen. In gesprek
zijn hoort voor mij bij geloof, niet het eenrichtings
verkeer dat ik in mijn jeugd in de kerk vooral had.
Ik doe het niet volgens het boekje: Op zondag
naar de kerk, na het eten bijbellezen, het plaatje
zoals ik dat vroeger van thuis heb meege
kregen. Het geloof speelt wel een andere rol, van
bemoediging.
Daarom koos ik er ook voor om mijn kind te laten
dopen. Om het besef niet alleen te zijn. Geloof
geeft mensen steun in heel veel heel nare situ
aties. Al zou het niet waar zijn, alles één grote
klucht, hoe erg is dat dan? In de basis kost het
je niets. Of je geld geeft of betrokken bent bij de
kerk is aan jou. Het vaste punt, dat is voor som
migen een huis of een persoon. Maar de Here
Jezus kan je niet worden afgenomen. Als je daar

Ilse Maas-Heusinkveld
God als de diepere laag achter het leven
Je bent best actief in de gespreksgroep, als
ouderling in de jeugdraad en ook wel eens bij
A-Company. Waarom zit je daar bij?
Ik kon als tiener weinig met de traditionele dien
sten en zei wel eens dat de psalmen ook het
‘chinese poesje mauw’ konden zijn. In de kerk
diensten had ik vaak het gevoel van ‘wat kan ik
hiermee.’ Maar op een gegeven moment merkte
ik dat, als je je handen uit de mouwen steekt, er
heel veel kan en mag in onze gemeente. Eerst
vanuit N-Joy en A-Company. Bij de diensten die
we maakten, konden we meer: er was ruimte voor
andere muziek en we konden de Bijbelverhalen
dichter bij het dagelijks leven brengen. Ik heb
in die tijd ook het zingen ontdekt, dat is nu een
belangrijk onderdeel van mijn geloofsbeleving.
Inmiddels kan ik ook weer wat meer met de
traditionele diensten. Als je iets wilt waar je zelf
wat aan hebt, zul je daar zelf een bijdrage aan
moeten leveren. Henri vroeg me toen als jeugd
ouderling en ik dacht toen ‘Ja, dat vind ik mooi’.

3

Overdenking

Ik had gemerkt dat ik zelf een plekje in de kerk
kon maken. Als ouderling kan ik daaraan bij
dragen, ook de volgende generatie.
Wie is God voor jou?
Geloof is me eigen geworden toen ik 13 was,
na het overlijden van mijn opa en buurman
binnen 24 uur. Ik kreeg een droom van mijn
opa’s en buurman die lieten merken dat ik
niet verdrietig hoefde te zijn. De droom keerde
in die periode regelmatig terug. Er was veel
licht, dat gaf zoveel troost. Toen kreeg geloof
waarde naast ‘wat hoort’.
Iemand zei eens tegen mij dat wat voor haar
de badmintonclub is, voor mij de kerk is. Nou,
ik ben zelf lid geweest van een muziekvereni
ging en daar was zeker gemeenschap en gezel
ligheid. Maar de kerk heeft voor mij meer dan
dat. De fanfare is prima, maar het is daar de
muziek die verbindt, verder is iedereen heel
verschillend.
Bij de kerk heb je veel meer een gedeelde basis.
Hoe je naar het leven kijkt. Bijvoorbeeld: Ik
ben nu zwanger (inmiddels bevallen van zoon
Bram). Sommige mensen hebben het over kin
deren ‘nemen’. Zo van: het biologische proces
is gelukt. Voor mij is het toch anders, er zit
meer achter. Een kind is me gegeven. Achter
het hele proces dat biologisch zo werkt, zit een
diepere laag. Dat is een visie waar we het in
de kerk allemaal over eens zijn, hoe verschil
lend we ook zijn. Een kind kan niet toevallig
ontstaan. God is schepper, die kun je niet perse
aanwijzen, maar zit daarachter. Nu komen we
weer in een nieuw seizoen, de lente begint,
bloemen bloeien, dat is toch wonderlijk!

Henri van Eerden
God als punt van dankbaarheid,
steun en gemeenschap
Vanzelfsprekend reageert Henri in vloeiend
Achterhoeks, wat ondergetekende niet machtig
genoeg is om te schrijven, dus u zult het met
een Nederlandse vertaling moeten doen.
Je was tot voor kort jeugdouderling, zo heb ik je
leren kennen in de jeugdraad. Waarom werd je
jeugdouderling?
Ik was gevraagd door Rianne Lammers, want
ik had een paar jaar huiscatechese gedaan
en zat in de clubleiding. Ik heb daar veel van
geleerd en heb ervan genoten. Ik was altijd
al kerkelijk actief. Zo ben ik opgevoed. In het
begin van mijn tijd als jeugdouderling was het
nog wat afwachten. Daarna rol je erin. En dan
ga je meer en meer het reilen en zeilen van het
kerkbestuur volgen. Dit heb ik met veel plezier
gedaan.

We hebben een houtkachel, en als die hout
kachel je geloof is en je doet er geen hout meer
op, dan gaat het nog een poosje door maar
daarna is het afgelopen.
Want je gaat niet meer, praktiseert niet meer,
zoekt geen mensen meer op, geeft minder aan
goede doelen, je bidt minder voor anderen.
Dan verdwijnt het. Dit soort dingen moet je
blijven herhalen. De kerk helpt om je erop te
attenderen. Het opnemen van onderduikers
had, denk ik, ook met geloof te maken. Ik
geloof natuurlijk niet dat christenen beter zijn
dan anderen, dat is onzin. Het geloof en de
kerk kunnen je er wel aan blijven herinneren.
Maar ik ga eerlijk gezegd niet alleen voor God
naar de kerk, maar ook om mensen te spreken.
Voor eigen gezelligheid. Die gemeenschap in
de kerk, maar ook daarbuiten, zoals de Oranje
vereniging en de Loods, dat vind ik belangrijk.
Ik geniet er ook van. Na bepaalde diensten
kom ik vrolijk weer thuis, zoals na een Regen
boogdienst. Zonder die diensten was ik mis
schien niet meer gegaan.
Wie is God voor jou
Dat is knap moeilijk. Ik ben ook niet zo van het
uitspitten, van alles willen weten, zo van: ‘Als
je dit denkt, kan dat niet’. Dan kan je haast
niet meer geloven. Je moet het maar een keer
aannemen. Als je er kracht uit krijgt dan is dat
mooi. En als er na je tijd niks meer is dan heb
je er geen last meer van. En als er wel wat is
komt dát uit. Er is werkelijk niks ergs aan als
ik er helemaal naast zit. Want geloof geeft
geen beperking. Maar geloof in God geeft me
kracht en dankbaarheid. Dankbaarheid ook
voor de natuur, waar ik erg van kan genieten.
God is een punt waar je je dankbaarheid op
kunt richten, dat wil ik doorgeven aan kinderen.
Van God krijg je steun en van God leer je hoe je
leven moet.

Binnenkort hoopt Barlo (na twee jaar uitstel van
wege corona) zijn 75-jarig bevrijdingsfeest te vieren.
Een feest met een rouwrandje overigens, want op
30 maart 1945 viel er een brandbom op de schuil
plaats van de familie Nijhof aan de Nijhofsweg.
Daarbij kwamen vijf kinderen uit een gezin en een
echtpaar om het leven. Een drama dat de hele
gemeenschap diep raakte.
In mijn familie hoorde ik over mijn opa Jansen, die
vocht aan de Grebbelinie en nadien niet kon spreken
over wat hij daar had gezien en gehoord. Ik las de
brieven van mijn oma, die niet wist of haar man
ooit nog uit krijgsgevangenschap zou terugkeren. Ik
hoorde dat mijn moeder opgroeide in schuilkelders
en in leven werd gehouden door op het pitje van de
petroleumlamp opgewarmde (en verbrande) karne
melkse pap.
Ik ging aan de hand van mijn vader mee naar de
4 mei-herdenkingen, maar wist en weet (gelukkig)
niet wat oorlog werkelijk betekent. Onze generatie
groeide op met de belofte van ‘nooit meer’. We
meenden dat positieve gedachten een positieve
wereld zouden creëren. Vrede werd meer en meer
iets dat we in onszelf wilden leren ervaren. En als er
al oorlog was, dan was die ver weg.
Maar een maand geleden werd alles waarin we
(achteraf naïef?) geloofden met grof geweld onder
steboven gegooid, toen Europa opnieuw met oorlog
werd geconfronteerd. Er is zoveel wat dubbel voelt.
Ik heb zoveel vragen:
•H
 oe kan een machthebber zo ongevoelig zijn voor
de dood van duizenden mannen, vrouwen en
kinderen, en militairen uit eigen land, terwijl hij
zelf als de dood is te sterven aan corona?
•W
 aar halen duizenden Russische burgers de
moed vandaan om hun vrijheid te riskeren door
te protesteren tegen de oorlog, terwijl de Rus
sisch-Orthodoxe kerk de propaganda vanuit het
Kremlin verdedigt?
•W
 at zien we een grote solidariteit om ons heen
tot stand komen. Wat is het hoopgevend wan
neer mensen schouder aan schouder staan om
de meest kwetsbaren te beschermen. Maar in
het licht van die andere vluchtelingencrisis vraag
ik me ook af waarom vluchtelingen die Europa
vanuit andere oorlogsgebieden bereiken, worden
teruggeduwd.
Ik heb geen idee hoe ik deze tijd moet duiden en leg
mijn tegenstrijdige gevoelens, vragen en gebeden
maar neer bij de Eeuwige. Naïef of niet, ik wil de
woorden die Jesaja over Hem sprak blijven geloven.
 ij zal rechtspreken tussen de volken, over
H
machtige naties een oordeel vellen.
 ij zullen hun zwaarden omsmeden tot
Z
ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een
ander volk, geen mens zal nog de wapens leren
hanteren. Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
Jesaja 2: 4-5
Netty Hengeveld
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Wij feliciteren
Onze felicitaties gaan allereerst naar dhr. G.H.
Demkes en mevr. J.C. Demkes-Ruesink, Izer
manstraat 50, die op 24 maart 50 jaar waren
getrouwd. Alsnog van harte gelukgewenst en nog
vele gelukkige jaren samen.
Dhr. H.J. Mateman en mevr. E. Mateman-Grevers,
Heelweg 14 in Vragender, vieren op 4 april hun
zilveren bruiloft. Ook van harte gefeliciteerd en
veel geluk samen.

Op 27 april is dhr. A.G. Freriks, Misterstraat 93,
jarig; hij wordt 92 jaar. Van harte gefeliciteerd en
een gezellige dag gewenst met allen die u dier
baar zijn.

Zieken
We wensen mensen die wachten op een operatie
sterkte toe. Veel beterschap voor hen die ziek zijn
of lichamelijke klachten hebben en spoedig her
stel voor hen die aan de beterende hand zijn.
Wij denken aan allen die pas een verlies hebben
geleden in de familie of vriendenkring, en nog
worstelen met de gevoelens van verlies en ver
driet. We wensen hen troost toe.

Overlijden
Op 3 maart is Alies (Elisabeth Johanna) Kämink
overleden. Ze is 57 jaar geworden. Het afscheid
heeft in besloten kring op 10 maart plaats
gevonden. Wij wensen haar partner Ronald
Kobessen en dochter Josefien, haar zussen en
broers en allen die haar zullen missen veel sterkte
toe. Het in memoriam van Alies komt in het vol
gende kerkblad.

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

Slapen op een steen
Kijkend naar de aangrijpende beelden van
vluchtelingen uit Oekraïne moet classis
predikant Wim Beekman denken aan Jakob.
Dat aartsvader Jakob, op de vlucht voor zijn broer
Esau, ’s nachts in het veld een steen als hoofd
kussen uitzoekt, heb ik de afgelopen week pas
goed begrepen. Toen ik de aangrijpende beelden
zag van de vluchtelingenstromen uit Oekraïne.
Vrouwen, kinderen en ouden van dagen die een
goed heenkomen zoeken. Mannen die hen bege
leiden, ondersteunen, in een winkelwagen of
ander voertuig voortduwen, dragen soms, zo zorg
zaam als zij kunnen. De last die zwaar, en de wan
hoop die nabij is.
Mijn hoofd weet: zo is een oorlog, dit is van alle
tijden. Deze vluchtelingen zijn niet anders dan
de vertwijfelden die eerder vluchtten voor de oor
logen in Syrië, Irak, Jemen en Afrika. Maar mijn
hart voelt dit anders. 			
Dit is dichtbij, dit zijn mensen die vrijwel onze

buren zijn, dit is een samenleving die bijna de
onze is, dit kruipt mij onder de huid. Het beeld
van zwakken en verzwakten die langs de resten
van een kapotgeschoten brug de rivier over
strompelen, is hartverscheurend.
Ik zie een foto van een groepje vermoeide vluch
telingen die tegen een rotsmuur uitrusten, het
hoofd vermoeid leunend tegen de stenen. Dan
moet ik denken aan Jakob, die in de nacht uit
geput een steen zoekt om het hoofd tegenaan te
leggen.
Hij doet dat niet omdat een steen zo’n goed
alternatief is voor een hoofdkussen, maar omdat
hij geen andere plek heeft om het hoofd neer
te leggen. De vossen hebben holen, de vogels
nesten, Jakob heeft enkel deze steen. Dit is wat
vluchten is.
Vervolgens, steenhard of niet, valt Jakob in slaap.
En hij droomt: Op de aarde staat een ladder met
het uiteinde in de hemel. Langs deze ‘Jakobs
ladder’ dalen engelen neer op de aarde en

klimmen zij weer omhoog
tot in de hemel.
De mooiste uitleg die ik
ken: Zij, de boodschappers
van de lieve Heer, brengen
de wanhoop, de pijn en het
verdriet van vader Jakob
omhoog naar de hemelse
vader, en brengen de ont
ferming en de troost van
de lieve Heer weer naar
Jakob beneden.
Dan wordt Jakob bemoe
digd wakker, zet de steen waar zijn hoofd op
rustte rechtop, zalft hem met olie, en geeft die
eenzame plaats van wanhoop een nieuwe naam:
‘Bethel – huis Gods’. Waarlijk, de Heer was op
deze plaats, en ik heb het niet geweten.
Dan vervolgt Jakob zijn vlucht, komt aan in den
vreemde en wordt gastvrij ontvangen door zijn
familie en vrienden daar. Wat zou de ontferming
van de lieve Heer in de hemel zijn, zonder het
mededogen van zijn lieve kinderen op aarde?
Jakobs vlucht en de gastvrijheid die hem geboden
wordt, is slechts het begin. Daarna volgen hoofd
stukken lang verhalen over wrijving, misverstand,
en wat niet al. Maar uiteindelijk keert hij in vrede
naar huis terug.
Ik hoop altijd dat hij op de terugweg nog even
langs Bethel is gegaan. Daar waar zijn hoop en
zijn moed opnieuw begonnen zijn.
Wim Beekman
Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Aalten helpt
Hartverwarmend zijn de reacties
in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo
op de komst van vluchtelingen uit
Oekraïne. Kamers, huisjes, woningen
en andere panden zijn klaar of worden
klaargemaakt. In een gezamenlijke
aanpak van burgers, kerken, bedrijven,
onderwijs en gemeente wordt er door
veel inwoners in snel tempo gewerkt
om de Oekraïners op te vangen.

Goed om daarbij ook af en toe tegen elkaar te
zeggen dat het echt pionieren is voor iedereen. En
dat het dus niet erg is als niet alles van een leien
dakje gaat. ‘Eerst goed doen en daarna zien we
wel wat fout is’, hoorden we iemand op tv zeggen,
en we zijn het daar hartgrondig mee eens.

Wat een geluk dat de meeste gastadressen zo
flexibel zijn. Het komt namelijk regelmatig voor
dat aangekondigde gasten toch niet komen.
Omdat ze bijvoorbeeld ervoor kiezen toch in
Warschau te blijven, dichter bij hun vaderland.
En dan de nuchtere reactie van het gastadres:
‘O, geeft niet hoor, dan trek ik gewoon de stekker
weer uit de koelkast.’
Inmiddels zijn er een aantal Oekraïense vluchte
lingen aangekomen. In hun eigen auto arriveert
een gezin dat in paniek is gevlucht. Hun jongste
dochter draagt maar één schoentje. Anderen
stappen uitgeput uit een busje. Na het afleveren
van hulpgoederen heeft de chauffeur hen meege
nomen naar Aalten. Op het moment van schrijven
verblijven er voor zover bekend 59 gasten in de
gemeente Aalten. Op 15 adressen worden 33 vol
wassenen en 26 kinderen opgevangen. Voorlopig
worden de mensen gehuisvest bij particulieren.
Daarnaast zijn er sinds kort 16 vluchtelingen in
het Caspershuus gehuisvest.
Er is op dit moment een lijst met 50 adressen van
mensen die zich hebben opgegeven.
In een zaal bij de Zuiderkerk kunnen de mensen
elkaar elke ochtend ontmoeten. In Dinxperlo in
het Kulturhus. Tolken staan klaar om te vertalen,
want de meeste mensen spreken weinig of geen
Engels. Het is verrassend om te zien hoeveel inwo

ners van Aalten en Dinxperlo Russisch spreken
en zich graag willen inzetten. En daar vangen
we flarden van verhalen op over een overhaaste
vlucht uit schuilkelders, over lange vermoeiende
reizen, over niks meer hebben en over grote
zorgen over familieleden die zijn achtergebleven.
En hoelang gaat dit duren?
Intussen blijven we met ons allen heel hard
werken om de gasten zo goed mogelijk op te
vangen en hun verblijf wat te verlichten.
Wim en Hanneke Drenth

Aanmeldingen voor huisvesting:
oekraine@aalten.nl

Aanmeldingen voor vrijwilligerswerk:
oekraine@figulus-welzijn.nl
Goede kleding en schoenen s.v.p.
brengen naar Beele, Industriestraat 3
Aalten helpt Nieuws kunt u volgen op
www.kerkvenster.nl
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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)
tel. 06 514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06 30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Diaconale Hulpverlening
tel. 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
U kunt elke eerste vrijdag
multimedia@pgaalten.nl
van de maand tussen
Alle diensten vanuit de
17.00 uur en 18.00 uur
kerkgebouwen worden live
collectemunten kopen in
uitgezonden via KerkBeeld.
zaal 2 van de Zuiderkerk
Gemiste diensten kunt u
(via de hoofdingang).
ook bekijken, meer info zie
Daar is een pinapparaat
www.kerkvenster.nl
aanwezig.
Collectemunten zijn ook via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

groenekerk@
kerkvenster.nl

Een gemeenteavond van de Groene Kerk
van Aalten en Bredevoort
De werkgroep
Groene Kerk nodigt

bredevoort

u van harte uit
om op dinsdag
29 maart naar
de Zuiderkerk
in Aalten te
komen. Daar zal dr. J. Boersema een
lezing verzorgen over het onderwerp
‘Hoe groen is de vooruitgang?’
Boersema is hoogleraar Grondslagen van de
milieu
wetenschappen aan de Leidse Universi
teit. Hij studeerde biologie en promoveerde in de
theologie. In zijn woonplaats Leiden is Boersema
actief lid van de Protestantse Gemeente (Hoog
landse kerk), waar hij ook af en toe preekt.

Hoe groen is de vooruitgang?
De grote milieuvraagstukken van deze wereld
zoals klimaatverandering, verlies van biodiver
siteit en eenzijdig gebruik van grond en grond
stoffen, vragen niet alleen om een ingrijpende
verandering van onze verhouding tot de aarde en

haar natuurlijke bronnen, maar ook een aanpas
sing van wetgeving en een nieuwe waardebepa
ling ten opzichte van wat leeft, groeit en bloeit.
Wat omvang en reikwijdte betreft is deze omslag
vergelijkbaar met de industriële revolutie in de
19e eeuw.
Hebben we als christenen van de 21e eeuw
een antwoord, een visie, op deze noodzake
lijke omslag in denk- en leefwijze? De structuur
van ons (geloofs-)leven is sterk verbonden met
de westerse christelijk-humanistische cultuur.
Christendom en Verlichting hebben geleid tot
een krachtig rationeel vooruitgangsgeloof. Ook
binnen de economie is groei heilig.
Zonder economische groei lijkt er geen toekomst
te zijn. Wat moeten we doen om te komen tot
een leefpatroon dat binnen de grenzen van onze
planeet past?
Dr. Boersema zal op 29 maart betogen dat we
een antwoord kunnen vinden in ons protestants
denken.
Plaats: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aalten
Aanvangstijd: 19.45 uur (de zaal is open
vanaf 19.15 uur)
De toegang en de koffie zijn gratis,
een vrije gift aan het eind is welkom.

Giften Aalten
Op het kerkelijk bureau:

Via GIVT:

- voor Oekraïne/Giro 555   . € 40,00 en € 25,00
- via Netty Hengeveld
voor onderhoud kerk   .   .   .   .   .   . € 10,00
- collectemunten: voor collectes jan/feb € 25,00

06-02 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
13-02 K
 iA Noodhulp  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
20-02 P
 rotestantse Bezoekdienst  .  . €
27-02 Restauratiefonds/Kerk  .  .  .  . €
Stichting Barmuja  .  .  .  .  . €

Via de bankrekening van de diaconie:
- Oekraïne  .   .  3 x € 50,00, € 1000 en € 100,00
- in plaats van collecte
Plaatselijk Diaconaat  .  .  .  .  .  . € 50,00
- gift . . . . . . . € 100,00 en 2 x € 25,00
- Kerkgeld januari en februari  .   .   .   .  € 120,00
- Biddag collecte   .   .   .   .   .   .   .   . € 100,00
- Collectes maart  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
- Hulp Ver Weg Dichterbij  .  .  .  .  . € 15,00

Collectes in de kerkdienst:
06-02 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  . € 272,21
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 202,87
13-02 K
 iA Noodhulp  .  .  .  .  .  .  . € 415,95
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 340,80
20-02 P
 rotestantse Bezoekdienst  .  . € 215,90
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 142,30
27-02 Restauratiefonds  .   .   .   .   .   .  € 383,27
Stichting Barmuja  .  .  .  .  . € 669,08

28,00
5,00
46,00
2,00
10,00
25,00
15,00

Giften PBD
Ontvangen via Annie Houwers  .  .  . € 15,00
en via Hermien Kobus   .   .   .   .   .   . € 40,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Eindstand collecte ‘Geef licht …’
Eind november 2021 werd door Kerk in Actie (KiA)
de actie Geef licht aan vluchtelingenkinderen in
Griekenland gehouden.
Het werd een succes. De landelijke opbrengst is
ongeveer € 697.000. Een mooi resultaat, zeker
omdat de corona-omstandigheden het collec
teren er niet makkelijker op maakten.
Ook in Aalten was de actie een succes. Er zijn
negentien collectanten op pad geweest, die
gezamenlijk ongeveer € 1.700 hebben opge
haald. 					
En er is gecollecteerd in de kerkdienst van 14 no-

Eindstand van 697.000 euro voor de KIA collecte
voor vluchtelingenkinderen
Met het geld
totaal
is er een bedrag van ruim

gaat KiA hulp bieden aan kinderen
vember. In
in Griekse
in de vorm van
€ 5.000 overgemaakt
aan Kerk
in werd
Actie.door
DanKerk
is erin Actie
Eind November
2021
(KIA) devluchtelingenkampen
actie “Geef licht
begeleiding,
ook nog de opbrengst
waar we als diaconie
geen
aan vluchtelingenkinderen
in Griekenland”
gehouden. kleding, voedsel en onderwijs op vei
lige is
plekken.
zicht op hebben,
via QR-codes
enDerechtstreekse
Het werd
een succes.
landelijke opbrengst
ongeveer 697.000 euro.
donaties aan Een
KiA. mooi resultaat, zeker gezien de Corona omstandigheden die het
collecteren
niet makkelijker
op dat
maakten.
Het is bijzonder
fijn om teermogen
constateren
Iedereen hartelijk dank
Aalten een warm hart heeft voor vluchtelingen
voor de betrokkenheid.
Ook in Aalten was de actie een succes.
kinderen.				
Er zijn 19 collectanten onderweg geweest die gezamenlijk ongeveer 1.700
euro hebben opgehaald. En er is gecollecteerd in de kerkdienst van 14
november.
In totaal is er een bedrag van ruim 5.000 euro overgemaakt aan Kerk in
Actie.
Dan is er ook nog de opbrengst, waar we als Diaconie geen zicht op
hebben, via QR codes en rechtstreekse donaties aan KIA.

Corona-maatregelen in
Oeganda helpen kinderen
weer naar school

Het is bijzonder fijn om te mogen constateren dat Aalten een warm hart
heeft voor vluchtelingenkinderen.

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert
Sam’s Kledingactie een aantal speciale
landelijke actiedagen, om zo extra veel
kleding op te kunnen halen voor het
goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals
gekozen voor hulp aan schoolkinderen
en hun ouders in Oeganda zodat zij,
wanneer corona voorbij is, weer terug
naar school kunnen.
Actiedag in Aalten
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zamelen grotendeels het hele jaar door kleding
en schoenen in voor het goede doel. Zij doen
dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf,
school of kerk.
Op zaterdag 2 april a.s. van 09.00 - 12.00 uur kunt
u in Aalten kleding en schoenen, die u niet meer
draagt maar waar iemand anders misschien nog
wel blij van wordt, inleveren op de parkeerplaats
bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64.
De Sam’s vrijwilligers zullen dan van 09.00 - 12.00
uur uw goederen in ontvangst nemen. Kapotte en

vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken,
kussens en dekbedden mogen zij helaas niet
aannemen.
Uw steun is onbetaalbaar. Een financiële bijdrage
van € 75.000 biedt kinderen in Oeganda iets
onbetaalbaars: door naar school te gaan maken
zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoe
decirkel en een betere toekomst voor zichzelf te
creëren! Met uw steun in de vorm van kleding
en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen
met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer)
naar school gaan of na corona niet terug zouden
komen, na de heropening toch weer naar school
gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen
naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben
op betaald werk en hoe beter hun toekomstper
spectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun
kinderen.
We hopen samen met u hiervoor te kunnen
zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s
Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen
en over wat er wel en niet mag worden ingele
verd? Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor
de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op
samskledingactie.nl.

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat
geldt voor elk kind, jongens én meisjes. Daarom
werkt Cordaid in Oeganda, onder andere in het
district Kamuli in de regio Busaga, aan beter
onderwijs.
In het Oegandese onderwijssysteem loopt het
schooljaar van februari tot en met december.
Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool,
die zeven jaar duurt. Sinds 1997 is basisonderwijs
gratis.
Zo’n 94% van de kinderen gaat naar de lagere
school, maar slechts 67% maakt deze ook af
en slechts 24% van de kinderen gaat naar het
voortgezet onderwijs. Oeganda is een van de
landen met een groot aantal niet-schoolgaande
kinderen. Het voltooiingspercentage in Kamuli
zal naar verwachting aanzienlijk afnemen door
corona, tenzij scholen en gemeenschappen ste
vige maatregelen nemen om leerlingen aan te
moedigen weer naar school te gaan.

Hulp aan ouders voor
betere toekomst kinderen
Gezien de veranderde context van de pandemie
lijkt het erop dat de scholen binnenkort allemaal
zullen heropenen. Maar veel ouders zijn gewend
hun kinderen in te zetten in het huishouden en
op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te
doorbreken door ouders te laten zien en ervan te
overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een
betere toekomst voor hun kinderen.
Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel
ouders geen werk of minder inkomsten hebben
sinds corona, dat ze de extra hulp van hun kind
echt missen: ze missen inkomsten omdat de
kinderen geen geld meer verdienen als ze naar
school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid
deze ouders extra door ze een steuntje in de rug
te geven met een schoolpakket waarin o.a. een
uniform zit.
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‘t Is mooi ewest

Tekst en foto: Arnold Arentsen

Ik zit aan tafel met Wim Westerveld, Ben Stronks en Jan Westerveld,
alle drie vrijwilligers die tot voor kort het tuinonderhoud
van de Oude Helenakerk verzorgden.

Ben Stronks kwam in het tuinteam tijdens de ver
bouwing van gebouw Elim (2010), Wim Wester
veld was de opvolger van Bertus Kempink en Jan
Westerveld was eerder lid van de tuinploeg van
de Oosterkerk en sinds drie à vier jaar bij de Oude
Helenaploeg.
Het kost in de regel een halve dag in de veertien
dagen om de tuin piekfijn in orde te krijgen. Er
zijn echter periodes dat er iets meer tijd nodig is.
Met name als de bladeren vallen van de mooie
treurbeuk, of als er in het dorp een groot feest

(kermis, Aaltendagen enz.) is geweest, dan is er
veel (schoonmaak-)werk aan de tuin. Alle drie
vinden ze dat ook belangrijk, de kerktuin is ten
slotte een visitekaartje van de kerkelijke en bur
gerlijke gemeente.
Dat laatste hadden de tuinlieden hoog in het
vaandel staan. Af en toe werden ze wel eens posi
tief aangesproken door voorbijgangers, zoals die
ene mevrouw die verklaarde dat God het vast
mooi zou vinden, het werk dat ze deden, anders
zou Hij zelf wel naar beneden komen.
Lastig vonden ze op een gegeven moment het
maaien van de grasvelden, met name de schuine
kanten aan de west- en zuidzijde. Daar is toen
een goede oplossing voor gevonden doordat Dick
Stronks deze nu maait.
Wel is het grasveld een zorgenkind, met name in
de recente droge zomers. Beregenen is bijna niet
te doen, met als gevolg dat het onkruid welig tiert
tot op de dag van vandaag. Ook de verschillende
graafwerkzaamheden voor het leggen van kabels,
verwarmingsbuizen en waterleiding heeft het
gras geen goed gedaan.
Op mijn vraag of ze ook ondersteuning bij hun
werkzaamheden krijgen, bijvoorbeeld bij aanleg
of keuze van de groenvoorziening, is in eerste
instantie het antwoord nee. Wel is er een paar
keer een nieuw inrichtingsplan gerealiseerd, o.a.
door Gerrit Mengerink en Dick Stronks. Eerstge
noemde heeft er o.a. voor gezorgd dat er bloemen
en struiken zijn aangeplant die een Bijbelse
betekenis hebben. Tegenwoordig is Dick Stronks
beschikbaar voor advies en eventuele hulp.
Ze hebben wel problemen met ‘hoogtijdagen’ in
het centrum. Er wordt dan veel geravot in de kerk

Van de Protestantse Bezoekdienst

Geen voorjaarsmiddagen
Tijdens de vergadering van de Protestantse
Bezoekdienst op 7 maart jl. hebben we na overleg
besloten dit jaar nog geen voorjaarsmiddagen te
organiseren.
Ten eerste is de tijd te kort om dat te realiseren,
maar ook is corona nog zeker niet vertrokken.
Daarom lijkt het ons verstandig nog wat voor
zichtig te zijn. We hopen op betere tijden.
Tijdens diezelfde vergadering namen wij afscheid
van twee contactpersonen, namelijk Ada Kuenen
en Annie Gussinklo. Zij hebben dit werk vele tien
tallen jaren gedaan. Wij bedanken hen voor al het
werk dat ze voor de Bezoekdienst verricht hebben.
Beiden hielpen onder andere met het organiseren
van voorjaars- en kerstmiddagen en het inpakken
en verdelen van de paas- en kerstattenties onder
hun medewerkers, zodat die naar de tachtig
plussers en zieken gebracht konden worden.
Protestantse Bezoekdienst

tuin, waardoor er regelmatig planten en delen
van bomen sneuvelen, en er wordt veel rotzooi
achtergelaten. Zo worden de tuin en de trappen
nogal eens gebruikt als picknickplek, en dan
blijven er de nodige restanten achter.
Officieel zijn deze mannen al gestopt met het
werk. Ze hadden ook verwacht dat er al een
nieuwe ploeg klaar zou staan om hun werk over te
nemen. Toen ik hun vertelde dat dit waarschijnlijk
nog niet het geval is, zeiden ze tegen elkaar: ‘Dan
modde w-j ’t nog maor een kere doon, want daor
mot wal wat gebeur’n.’
Een mooi gebaar van drie vrijwilligers die wel
willen stoppen maar ook niet zo maar de boel de
boel kunnen laten. Drie tuinmannen weer aan het
werk alsof ze nooit ophouden.
Maar aan alles komt een eind en ze hopen dus
dat er snel een paar nieuwe vrijwilligers komen,
zodat de kerktuin en directe omgeving er als een
plaatje bij blijven liggen.
Op het eind maak ik nog een foto, waarmee met
enig tegenstribbelen wordt ingestemd. Nadat
de foto is gemaakt komt de groep tot de con
clusie dat dit eigenlijk niet kan, ze hebt name
lijk ‘de goeie klere an’ en dat ‘heurt neet bi-j
tuinmannen’.
Ik beloof terug te komen bij het volgende onder
houd, maar dan blijkt dat de tuinmannen al
snel klaar waren met hun werk en ik de foto kan
vergeten.
Dus toch maar een statieportret.

Tuinmensen gezocht
Wie belangstelling heeft om de mooie tuin
van de Oude Helenakerk mee te helpen
onderhouden mag zich aanmelden
bij Harm Hoftiezer, tel. 06 1072 8442
of harm.hoftiezer@pgaalten.nl
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Een mooi groen project

Tekst: Jan Haring - Foto’s: Jan Ebbers

Het jaar 2021 was voor de werkgroep Groene Kerk Aalten-Bredevoort vooral gevuld met
het zonnepanelenproject. Dit kon succesvol worden afgesloten met de plaatsing van
panelen op diverse panden. Nu de energieprijzen zo hoog zijn en voorlopig nog niet
lijken te dalen, mogen we zeggen dat de panelen precies op tijd zijn aangebracht.

De maand januari begon met een verrassing: de
kerkrentmeesters boden ons een stuk grond aan
langs de Ringweg nabij de begraafplaats. De
grootte is ca. 3.800 m2, en we mogen als werk
groep Groene Kerk hier een mooi groen plan voor
maken en dit vervolgens ook (laten) uitvoeren.
Velen zullen het plekje kennen. In de afgelopen
jaren stond er maïs op, in de loop van dit jaar
hopen we het om te toveren in een bloemenveld
met een flinke rand zonnebloemen langs de weg.
De werkgroep is in de afgelopen maanden ver
sterkt met een drietal leden, en juist zij namen
het project direct onder hun hoede. Jan Ebbers,
Gea Evenhuis en Jos Bannink sloegen de handen
ineen en gingen voortvarend te werk. Ze zochten
contact met enkele deskundige mensen met
een groen hart, de Wildbeheergroep Barlo en de
gemeente Aalten. Die wezen ons onder meer op
organisaties als VALA. Dit is een samenwerkings
verband tussen de zes agrarische natuurvereni
gingen in de Achterhoek. Enkele weken later lag
er al een voorlopig schetsidee voor het stuk grond.
Maar eerst moet de ploeg er over. Dat is inmid
dels al gebeurd op de ouderwetse wijze, dat wil

schetsje dat is bijgevoegd is een voorlopig plan;
over enige tijd kunt u hopelijk zelf zien wat ervan
is geworden.
Dit GROENPLAN van de Protestantse Gemeente
Aalten moet een voorbeeldproject worden voor
de wijze waarop kleine stukjes grond van de
kerk, maar ook van particulieren en bedrijven,
kunnen worden ingericht om zodoende de leef
omgeving voor mens en dier te vergroenen.
Overigens, de werkgroep Groene Kerk Aalten en
Bredevoort hoopt dat er zich nog meer mensen
melden om samen met de huidige leden aan de
vergroening van de kerkelijke gemeenschappen te
werken. Dit kan via janharing@kpnplanet.nl.

Wim Berendsen ploegt op ouderwetse wijze.
zeggen met twee paarden ervoor. Geen uitstoot
en hooguit een stukje biologische bemesting.
In een volgend stadium zullen diverse inheemse
bloem- en zaadmengsels gestrooid worden.
Hiermee zullen zowel de vogels als de insecten
blij zijn. Voor wandelaars wordt er een eenvoudig
bankje geplaatst om even uit te kunnen rusten en
te genieten van de bloemenpracht. In het plan is
het idee voor een pluktuin opgenomen. Dit moet
inhoudelijk nog verder uitgewerkt worden. Het
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Bij de diensten Aalten - Bredevoort

Dialectdienste veur iederene
in de Joriskarke in Brevoort

Neem en lees
Maart 2022

Op zondag 27 meert 2022 is d’r ne dialectdienste
in de Joriskarke in Brevoort, waor iedereen welkom
is ongeacht owwen achtergrond of afkomst. Let
op: ut wordt weer zommertied, dus ut begunt
‘s morgens umme 09.30 uur.
I’j mot dan dus wat vrogger uut de veern
kommen.
De veurganger is ‘n olde greunteboer van ’t Zand
in Brevoort, Johan Eppink. Hee geet een verhaal
vertelln ovver Jezus en de tweelingen.
De muziek wödt verzorgt deur de band NooTzaak
en deur Joop Ormel op ’t örgel. Aj tied het mo’j
veural kommen. Neet vergetten heur!

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

25
26
27

2 Korintiërs 4:13-5:5
2 Korintiërs 5:6-16
2 Korintiërs 5:17-6:10

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

28
29
30
31

2 Korintiërs 6:11-7:4
2 Korintiërs 7:5-16
Johannes 13:31-38
Johannes 14:1-14

April 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3

Johannes 14:15-31
Johannes 15:1-17
Johannes 15:18-27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4
5
6
7
8

Johannes 16:1-11
Johannes 16:12-24
Johannes 16:25-33
Johannes 17:1-12
Johannes 17:13-26

Gebed voor uw mensen
Goede God, Vader,
die ons geschapen heeft naar Uw beeld,
Jezus Christus, die gekomen bent
om Uzelf te geven als losgeld voor velen,
Heilige Geest, die elke mens Adem en Leven geeft.
Op zondag 27 maart is er in de Zuiderkerk een
Kliederkerk. Wat is Kliederkerk? Kliederkerk is
volop kerk, maar dan anders. Het is een manier
van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een
creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen
ontdekken. Kliederkerk bestaat uit drie onder
delen: samen, kinderen én volwassenen, ont
dekken, vieren en eten.
Hoe ziet dat eruit? We beginnen met ontdekken:
vanaf 09.30 uur is er inloop en kun je een work
shop/activiteit kiezen die bij jou/u past.
Vieren: rond 10.30 uur gaat iedereen naar
de kerkzaal voor een korte viering waarin we
zingen, bidden, een verhaal horen en de zegen
meekrijgen.
Eten: rond 11.00 uur sluiten we de Kliederkerk af
met koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan op 27 maart naar de Kliederkerk in de
Zuiderkerk (meer info op Andersumme). U/jij bent
van harte welkom!
De Kliederkerk is niet via KerkBeeld of kerkradio te
volgen, omdat het voor een groot gedeelte tege
lijkertijd op verschillende plekken in de Zuider
kerk plaatsvindt. Daarnaast worden er tijdens de
viering persoonlijke ervaringen uitgewisseld die
privacygevoelig kunnen zijn, wat maakt dat we
ook de viering niet geschikt vinden om (wereld
wijd) uit te zenden.

Wij danken voor Uw mensen,
		
gemaakt naar Uw beeld,
die moedig blijven protesteren tegen geweld
en onrecht en niet ophouden aandacht
te vragen voor hun medemensen in nood.
Wij danken U voor mensen
die U vrijgekocht heeft,
die volhouden om ook voor anderen vrijheid
en vrede te zoeken en zich voor hen inzetten
in bestuur, politiek, journalistiek,
mensenrechtenorganisaties, of waar ook maar.
Wij danken U voor de mensen
		
die U Adem en Leven geeft,
die ademruimte en leven willen geven
aan vluchtelingen door hun ogen,
harten, handen en huizen voor hen te openen.
Vader, Zoon en Geest.
Wij bidden U voor Uw mensen,
		
die U gemaakt heeft,
Voor de kinderen die schuilen in kelders en
metrostations en telkens weer schrikken door
vallende bommen, granaten en raketten.
Voor de kinderen op de vlucht
zonder te weten wie hen welkom zal heten.
Voor de kinderen die zich zorgen maken
om hun vaders die vechten in de oorlog.
Dat zij geborgenheid en veiligheid mogen vinden.
Dat zij niet alleen zijn, maar Uw
troostende aanwezigheid mogen ervaren.

Wij bidden U voor Uw mensen,
waarvoor U zichzelf als losgeld gegeven heeft.
Voor de soldaten met dodelijke wapens
in hun handen. Voor grenswachten.
Voor bewakers van vluchtelingenkampen.
Voor hen die ook nu leiding geven aan pushbacks,
vluchtelingen weigeren op grond van huidskleur
of afkomst. Laat niet haat en liefde
voor geweld hun harten vervullen.
Maar schijn ook Uw licht in hun harten en levens.
Dat niet geweld zegeviert,
maar Uw recht en waarheid.
Wij bidden U voor Uw mensen,
die U Adem en Leven geeft.
Wij bidden U voor allen die een geliefde verloren
in de oorlog of tijdens de vlucht.
Geef dat zij hun verdriet en woede kunnen
uiten en er erkenning voor vinden, zonder
dat dat tot meer verbittering en haat leidt.
Zie hun tranen, hoor hun klacht.
U kunt toch zelfs tranen vruchtbaar maken.
Wij bidden ook voor onszelf.
Geef ons Uw Adem en Leven als geweld en dood
ons de adem benemen.
Geef ons de moed, de creativiteit en de
bereidwilligheid te doen wat we kunnen.
Dat bidden wij U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Bram Beute, predikant van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Kampen-Zuid (Bazuinkerk)
Bron: Raad van kerken

Weeksluitingen

Zaterdag 26 maart 2022
		Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:

mevr. R. Jentink

		Beth San
19.00 uur:

ds. H. Knol

Zaterdag 2 april 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

St. Joriskerk

09.30 uur: 	dhr. J. Eppink, Steenderen Anders Dan Anders-dienst,
dialectdienst,
m.m.v. NooTzaak
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 3 april 2022
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
St. Joriskerk

ds. C. Maris

		Beth San
19.00 uur:

Zondag 27 maart 2022
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Evangelisatiekoor

		Stegemanhof
19.00 uur:

Kerkdiensten
Bredevoort

mevr. R. Jentink

Doopdiensten Aalten

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

Kinderen

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 27 maart 2022
Vierde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer
Missionair werk en kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers - Kliederkerk
Inloop vanaf 09.30 uur (deze
dienst wordt niet uitgezonden
via KerkBeeld of kerkradio)
collecte:
Missionair werk en kerk

Zondag 3 april 2022
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. H.J. Zeldenrijk - doopdienst
Werelddiaconaat en kerk

Ochtendbezinning

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).

Bloemengroet Aalten
Kindernevendienst (4-12 jaar)

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Ruesink, Smitskamp 34
- fam. Veldboom, Slingelaan 27
- fam. Assink, Haartseweg 25a
- fam. Hoftijzer, Meiberg 9
- fam. Te Loo, Batavenstraat 16
- dhr. Eppink, De Miggelt 27

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.

Open deuren Elim
Elke donderdagochtend opent gebouw Elim de
deuren voor een inloopochtend van 09.30 tot
11.00 uur. Er is een team van gastvrouwen en een
van de pastores is altijd aanwezig. Iedereen is
van harte welkom en een kop koffie of thee staat
gereed.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

26 mrt	mevr. J. Heinen-den Hertog
Meiberg 5/A, 7121 AN
26 mrt	dhr. F.W. Aalbers
Grote Maote 15, 7123 CA
27 mrt	mevr. H. Heersink-Heinen
Ludgerstraat 35/04, 7121 EG
27 mrt	mevr. A.D. Boesveld-Wevers
Meiberg 5, 7121 AN
27 mrt	mevr. G.J.W. van Eerden-Lensink
Hofstedeweg 2, 7122 PS
27 mrt	mevr. D.W. Pennings-Deunk
Zuiderkruis 12, 7122 WZ
29 mrt	mevr. S. Houwers-van Eerden
Lichtenvoordsestraatweg 25, 7121 AB
29 mrt	dhr. J.C. Jansen
Eligiusstraat 51, 7121 EB
30 mrt	mevr. B.H. Knuvers-Lammers
Manschotplein 4, 7121 BM
30 mrt	mevr. A.H. Arentsen
Ludgerstraat 19/07, 7121 EG
30 mrt	dhr. J.W. Hartemink
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
30 mrt	mevr. J.E. Brunt-van Lochem
Varsseveldsestraatweg 41/A, 7122 CB

31 mrt	mevr. M.Tj.F. Dijkslag-Knossen
Geurdenstraat 35, 7122 CG
31 mrt	mevr. H.G. Meinen-Luijmes
Boomkampstraat 3, 7121 EP
31 mrt	dhr. W.H. Houwers
Saksenstraat 35, 7122 CK
31 mrt	dhr. J.J. Ebbers
Manschotplein 17, 7121 BL
1 apr	dhr. G. Piek
Barloseweg 5, 7122 PS
1 apr	dhr. B.K. Hoftijzer
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
2 apr	mevr. M.M. Luijmes-van Asperen
Keurkamer 10/105, 7071 CA Ulft
2 apr	mevr. G.J. te Bokkel-Kämink
Thijsweg 13, 7122 KH
2 apr	dhr. G.J. te Brake
Varsseveldsestraatweg 14/A, 7122 CC
3 apr	dhr. A.B. Assink
Haartseweg 25/A, 7121 KZ
3 apr	dhr. L. Mekking
Smitskamp 19, 7121 HM
4 apr	mevr. H. Prins-Beeks
Koeweide 110, 7121 EK
4 apr	dhr. T.J. Ebbers
Tubantenstraat 92, 7122 CT
5 apr	dhr. W. Delleman
Hoge Veld 107, 7122 ZP

Wijk Zuid

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

Overleden
Op 18 maart is mevr. H. Schutte-Meinen (Hen
drika) overleden. We wensen de familie veel
kracht en sterkte toe.

Omzien
We zitten momenteel in de veertigdagentijd. Een
tijd van bezinning, nadenken, zoeken en inkeer.
Op weg naar Pasen. Een tijd waarin we Jezus’
weg in dit leven volgen. We maken mee hoe Hij
er voor de mensen was. Hoe Hij zichzelf helemaal
gaf. Juist in deze tijd mogen we kijken hoe we
zijn voorbeeld kunnen volgen. We mogen Jezus’
handen en voeten zijn. We mogen ons hart en
huis openen voor de vluchtelingen, de zieken, de
armen, de mensen in nood.

5 apr	dhr. A.Th. Jansen
Eligiusstraat 87, 7121 EC
5 apr	mevr. A.M. Wamelink-Meinen
Prinsenstraat 1/S, 7121 AE
5 apr	dhr. H.J.P. Moolenaar
Varsseveldsestraatweg 22/A, 7122 CC
6 apr	mevr. H. Hoogendijk-Huizinga
Frankenstraat 26, 7122 ZS
6 apr	dhr. H. Hoftijzer
Molenkamp 40, 7121 WE
7 apr	dhr. J.G. Hoftijzer
Rengelinkweg 4, 7122 JW
7 apr	mevr. J.A. Hillen-Veerbeek
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
7 apr	mevr. M.L. Versluis-Peters
Oranjelaan 27/03, 7121 CA
8 apr	mevr. A. Folkerts-Wigboldus
Geurdenstraat 75, 7122 CG
8 apr	dhr. B.J. Heinen
Kemenaweg 49, 7122 XH
8 apr	mevr. J.G. ter Haar-Hoftijzer
Tubantenstraat 29, 7122 CP
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

We mogen uitdelen van onze tijd, ruimte, geld en
andere dingen die we ontvangen hebben. En wat
is het dan geweldig om te zien hoeveel mensen
er in actie komen en hoeveel we samen kunnen
doen en betekenen voor onze naaste in nood!

Zieken
Er zijn verschillende zieken. Heel veel sterkte
en waar mogelijk, beterschap gewenst. Als er
iemand ziek is, vraagt dat vaak ook veel van
degenen die ernaast staan. Die wil ik hierbij
kracht en moed toewensen. Jullie zijn onmisbaar
en worden zeer gewaardeerd. Er wordt vaak goed
naar elkaar omgekeken en dat is fijn om te horen
en te merken. Mocht u iemand kennen die ziek is;
een kaartje, belletje of bezoekje is vaak welkom.

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!

Contact

Dopen

Bij ziekte of levensvragen of als u het fijn vindt
dat ik op bezoek kom, kunt u gerust contact met
mij opnemen via e-mail of telefoon.

Op 10 april zal Maas Demkes worden gedoopt in
de Oude Helenakerk. Op 1 mei staat er ook weer
een doopdienst gepland. Mocht je je kind willen
laten dopen, neem dan contact met me op. Mijn
insteek is dat we er samen een mooie dienst van
maken.

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries
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Ziekte
Wim van Burk, De Miggelt 26, was een week thuis
maar is na een val opnieuw opgenomen in het
SKB in Winterswijk. Een kaartje of bezoekje zal
hem en ook zijn vrouw goed doen.
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
vormgeven van pastoraat in onze gemeente.
De taakgroep Pastoraat krijgt opnieuw vorm en

inhoud. Het werk van de bezoekmedewerkers
blijft een belangrijke pijler in ons pastoraat, we
kijken nu vooral hoe we dat met elkaar het best
kunnen organiseren.

Zweden. Afhankelijk van hoe ver men met de
bouw van mijn huis is en hij gevorderd is met zijn
scriptie, hoop ik medio juni richting het noorden
te rijden. Te zijner tijd hoort u daar meer van.

Persoonlijk

Algemeen

De bouw van mijn nieuwe huis vordert. De
pannen liggen erop. Niet alle bouwvakkers bleken
de traditie van de meiboom te kennen; enkelen
spreken mij erop aan en benoemen dat ze het
een mooie traditie vinden (net als ik dus). Nog
een paar maanden en dan woon ook ik in het
prachtige Aalten. Voorlopig geniet ik alvast van
prachtige fietstochten in de omgeving tijdens en
buiten werktijden.
Mijn zoon Daniël studeert biologie in Wage
ningen. Voor zijn tweede scriptie doet hij onder
zoek in Göteborg, in mijn favoriete vakantieland

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

Wijk Noord

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

Zieken
Dhr. Jansen, Lage Veld 9, is 16 maart thuisge
komen uit het ziekenhuis. Chris, we wensen jou,
Henny en de jongens veel sterkte en moed toe in
deze moeilijke tijd.
Dhr. B. Mateman, Lage Veld 106, verblijft toch
zeker tot eind maart in het MST. Voor wie hem
een kaart wil sturen: Koningsplein 1, 7512 KZ
Enschede. Veel sterkte en geduld gewenst Benny.
Ds. Rotte, Prinsenstraat 58, mocht 15 maart weer
thuiskomen vanuit verpleeghuis Pronsweide.
Hopelijk mag, na een periode waarin er veel is
gebeurd, de rust weerkeren.
Mevr. Alie Winkelhorst-Luiten, verblijvende in
de Molenberg, is gevallen en moest geopereerd
worden. Gelukkig is de operatie goed geslaagd
en is ze inmiddels weer terug op de afdeling. Wij
wensen haar een voorspoedig herstel toe. Mocht
u een kaartje willen sturen: mevr. WinkelhorstLuiten, afdeling Ravelijn, Ziekenhuisstraat 7 en
14, 7141 AN Groenlo.
Al sinds ik in november ziek werd, werd er in
Aalten gedacht dat ik corona zou hebben. De
GGD-test wees dat toen niet uit, maar mijn
klachtenpatroon van toen en nu duidt volgens
mijn huisarts wel op een post-covid- of in ieder
geval een post-viraal-syndroom. Ik krijg nu een
long-covid-revalidatie aangeboden. Daarnaast
werk ik nog altijd halve dagen, en dan vooral
’s ochtends. Met klem roep ik u op om wel con
tact op te nemen als er iets speelt waarbij u wel
wat ondersteuning kunt gebruiken. Dan kijken we
samen wat er mogelijk is.

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

Overleden
Drie dagen voor zijn overlijden sprak ik Johan
Grievink, Tubantenstraat 62. Hij zei: ‘De ziekte
is een ni’je fase in egaon.’ Hij maakte zich daar
geen zorgen over: ‘A-t af elopen is, dan is wat der
kump een verrassing.’ Johan had wel vertrouwen
in die verrassing maar zei ook: ‘Elken ni’jen dag
is der waer ene. Ik kieke niet zo wied, ik bun bli’j
met vandage.’
Op 7 maart in het SKB moest hij dat leven, waar
hij zo van gehouden had, loslaten. We wensen
Hannie, families Grievink en Kämink, vrienden en
iedereen die Johan zo mist, de trouw en de nabij
heid van de Eeuwige toe. Elders in KerkVenster
treft u zijn in memoriam aan.

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

Ziekte
Dhr. Neerhof, Manschotplein, verblijft voor onbe
paalde tijd in Pronsweide. Zijn adres is: afde
ling Slingeland K7 team 2, Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk. Henk en Annie, wij wensen
jullie sterkte, alle goeds en Gods nabijheid toe.

Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

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

Ziekenhuis

Pastoraat

Er zijn geen mensen in het ziekenhuis geweest
in de afgelopen tijd die in KerkVenster vermeld
willen worden. Opvallend is het hoe snel het de
laatste jaren is gegaan met het aantal meldingen
dat ik krijg van mensen die niet in het kerkblad
vermeld willen worden. Uiteraard respecteren
wij dat. Blijft overeind dat als u weet van ziekte
en zorg in uw omgeving, dat het fijn is als u een
teken van meeleven geeft. Daarover hoor ik
zonder uitzondering dat mensen dat altijd enorm
op prijs stellen.
Wij wensen alle zieken, en hen die eromheen
staan, moed en kracht toe, in het bijzonder als de
toekomst zo onzeker is geworden!

Begin februari, toen de eerste versoepelingen
van de coronamaatregelen het weer mogelijk
maakten, zijn ook de bijeenkomsten gericht op
het pastoraat weer opgestart. Als eerste was er
het sectieoverleg met de bezoekmedewerkers en
contactpersonen. Per sectie hebben we verkend
wat er goed gaat binnen het bezoekwerk, waar
knelpunten zitten en wat we graag anders zouden
willen zien. Een paar punten konden direct mee
genomen worden naar een volgend overleg: het
pastorale wijkteamoverleg. Per sub-wijk nemen
aan dit overleg de ouderlingen, contactpersonen,
de sectie-coördinatoren en de kerkelijk werker/
predikant deel. Het pastorale wijkteam zal enkele
keren per jaar bijeenkomen. Het waren leerzame
en zinvolle bijeenkomsten, waardoor het bezoek
werk nog beter gestalte gegeven kan worden.

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Algemeen
De oorlog in de Oekraïne is nog steeds in gang.
Inmiddels zijn de eerste vluchtelingen in Aalten
aangekomen en is er een grote, goed georgani
seerde hulpactie op gang gekomen.
In mijn gesprekken met u komt deze oorlog
meestal ter sprake en ook teksten uit de Open
baring naar Johannes. We spreken over angst
voor verdere escalatie en onzekerheid over de
toekomst. We hebben vastgesteld dat het vol
komen legitiem is vragen te stellen, dat ieder ant
woord weer een volgende vraag oproept en dat
we vaak geen antwoorden vinden. We spreken
uit dat we hoop willen blijven houden dat er een
einde aan deze en alle andere oorlogen komt,
dat we willen blijven vasthouden aan het visioen
dat Gods liefde en gerechtigheid, ondanks alles,
zichtbaar is, blijft en wordt in onze wereld. Dat wij
onze bijdrage daaraan willen leveren en dat we
elkaar willen blijven bemoedigen deze hoop niet
op te geven. Dat we willen blijven bidden voor
de nood in onze wereld en dat we, ondanks alle
angst en twijfel, elkaar willen bemoedigen met
de vertrouwde woorden uit Psalm 124: 8: Onze
hulp is in de naam van de Heer. Zoals ook Dietrich
Bonhoeffer deed toen hij zijn beroemd geworden
gedicht ‘Door goede machten trouw en stil
omgeven’ in een brief aan zijn verloofde schreef
toen hij gevangen zat in een concentratiekamp.1
Het gedicht staat als Lied 511 in het Liedboek,
graag deel ik het laatste couplet met u:

Jij hebt je zichtbaar gemaakt
Bent naast mij gaan staan
Hebt mij vrede toegewenst

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 Ludger
straat 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:
- Wilma de Jong, wajong@kerkvenster.nl
tel. 06 2262 4190
- of Elizabeth van Deventer,
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041.

Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen

Jij hebt je niet afgewend van mij
Integendeel hoorde ik je zeggen:
Ik wil jou juist ontmoeten
En je zei: van mij hoef je niets
Anders dan er te zijn als
Mens tussen de mensen
En je zei tegen mij:
Ben dan niet bang
Want ik sta naast je.
Steven van Campen
Uit: Zie de mens

Verenigingen

Soosmiddag
Iedere dinsdagmiddag is er een soosmiddag
in gebouw Elim van 13.30 tot 17.00 uur. Voor
iedereen die van een spelletje houdt, een lekkere
kop koffie of thee, of gewoon een praatje.

I n goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dat wij dit ook zo mogen ervaren.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong
1. kerkliedwiki.nl/
Door_goede_machten_trouw_en_stil_omgeven

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

De eerste bijeenkomsten van Contextueel Bijbel
lezen voor vrouwen zijn geweest. Op 13 en 20
april, 18 mei en 15 juni vinden de volgende bij
eenkomsten plaats. Vanaf 19.15 uur staat de
deur open, we beginnen om 19.30 uur. Vrouwen
die mee willen doen, zijn van harte welkom. Mail,
app of bel me even.
ds. Elizabeth van Deventer
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041

De eerste Achterhoekse
Pride Maand in juni 2022
Er komt een Achterhoekse Pride Maand in juni
2022. In deze maand worden mensen samenge
bracht en vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de
Achterhoek is. Het is de bedoeling dat er in juni
door de hele Achterhoek een afwisselend pro
gramma komt. De Pride Maand gaat niet alleen
over de rechten van LHBTIQ+’ers, de verzamel
naam voor de regenboogcommunity. Het gaat
natuurlijk over die groep, maar het gaat er ook
over dat je gewoon jezelf mag zijn.
Op zondag 23 juni is er een Regenboogdienst met
als thema Pride in de Zuiderkerk in Aalten. De Aal
tense Regenboogdiensten worden altijd voorbe
reid door een groep mensen. Inmiddels hebben
twee mensen uit de regenboogcommunity zich
gemeld. Mocht je ook mee willen denken of doen
dan horen we dat graag. Meld je bij mij of bij Rudi
ter Maat. We hopen op een diverse groep en een
mooie dienst met elkaar.
ds. Elizabeth van Deventer
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com
tel. 06 1085 5041
ruditermaat@gmail.com – tel. 06 2399 1407
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In memoriam
Johan Grievink
~Johan~
geboren
4 februari 1940
overleden
7 maart 2022
Zaterdag 12 maart hebben we in een dank
dienst afscheid genomen van Johan Grievink,
geboren als tiende kind in een gezin van twaalf
op de Mekkinkmaote in Lintelo.
Als zoon van een boer met een klein, gemengd
bedrijf in een groot gezin ging Johan na de
schoolopleiding werken bij de boer. De tijden
veranderden en een overstap naar de ‘bot
terfabriek’ in Aalten was logisch. Tenslotte
werkte Johan tot zijn pensioen bij Westerveld &
Nederlof, kozijnen en houtbewerking.
Speciaal was de tijd waarin Johan en Hannie
elkaar leerden kennen en besloten elkaar
het ja-woord te geven in 1965. Hoe mooi en
romantisch klinkt het dat je zelf je eigen nestje
bouwt en er dan samen in mag trekken.
Een huis, een thuis, vol ruimte en verwach
tingen, gevuld met liefde, optimisme en betrok
kenheid. Maar ook met gemis en onvervulde
dromen, zoals in de tijd waarin dochter Adri
overleed en de wieg thuis leeg bleef, en in
tijden van ziekte. Na alle vragen, de woorden
en de stilte zei Johan pasgeleden nog dat Adri
in zijn hart zat, en staken we een kaars voor
hen beiden aan.
Johan was belangstellend, hield van saam
horigheid, maar kon ook prima bedenken en
aangeven waar zijn eigen voorkeuren, eigen
heid en behoeften lagen.
Johan liet zich kennen als betrokken, liefst
met en voor anderen. Bezig zijn, mensen ont
moeten, genieten en vieren, waardoor het
leven mooi, zinvol en de moeite waard wordt.
Het uitte zich in naoberschap, als clubleider,
de zang, de gymnastiek, de fietsclub, de sjoel
vereniging, de diaconie, begeleiden in Beth
San, het KerkVenster. In mooie en weder
kerige contacten ‘in lief én ’t leed met mekare
verbonden’.
Zijn grootste liefde en steun en toeverlaat was
zonder twijfel Hannie, met wie Johan zo graag,
zo veel, zo lang mocht delen en vieren: ‘Waor
blif de tied?’ vroegen ze zich soms af.
Onlangs zei Johan: ‘We hebben een mooi leven
gehad met verdrietige en vooral veel mooie
en goede momenten.’ En ‘I’j mot ut ok niet
slimmer maken dan het is.’ Karakteristiek: soms
berustend, altijd positief en nooit opgeven te
zoeken naar mogelijkheden: realistisch, veer
krachtig, dankbaar …
In de dankdienst spraken en weerklonken de
woorden van Psalm 121, van naoberschap,
van liefde, aandacht en geluk. Van Johan in
het hart van Hannie en van ons allemaal. Van
Johan, die ons gelukkig meenam in het ver
drieten én het genieten.
Henk Grievink

Houd elkander vast
Houd elkander vast,

Houd elkander vast,

blus de geest niet uit,

blus de geest niet uit,

maak elkaar niet klein.

maak elkaar niet klein.

Die ons maakte uit niets,

Hoor een stem:

laat niet varen

‘Ik maak alle dingen nieuw,

het werk van Zijn handen.

ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn.’

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,

Van Hem is de toekomst,

licht dat niet dooft,

kome wat komt,

liefde die blijft.

licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
Tekst: Huub Oosterhuis
Bron: Petrus.Protestantsekerk.nl
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Gespot op tv
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Velen van u hebben wellicht laatst de finale
gezien van ‘Project Rembrandt’, het programma
waarin amateur-kunstschilders een project door
lopen waarna uiteindelijk een winnaar gekozen
wordt die de titel krijgt: Beste kunstschilder van
Nederland.
Naast een vakjury is er ook een publieksjury,
bestaande uit amateur-kunstschilders uit heel
Nederland. In de finale troffen we daar tot onze
verrassing Ger-Jan Voerman uit Aalten aan.
Ger-Jan, die zelf een verdienstelijk kunstschilder
is, is in zijn dagelijkse werk te vinden op het kerke
lijk bureau in de Zuiderkerk.
Voor wie de uitzending alsnog wil zien:
npostart.nl/project-rembrandt/13-03-2022/
VPWON_1333316

Stichting Restauratiefonds
voor de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten

organiseert:

WANDELTOCHT

Zondag 27 maart	
Bredevoort en omgeving
Start: tussen 11.00 - 13.30 uur

		 Winterswijksestraat 1, 7126 AA Bredevoort ‘Ever Green’
Twee afstanden: ca. 6,5 km of ca. 12 km
Pauzeplekken met hapje / drankje:	fam. Bekkers, Kloosterdijk 3, 7121 LK Aalten.
mevr. Boesaard, Winterswijksestraat 1, 7126 AA Bredevoort
Kosten: Steun ons met uw vrije gift bij de start

Graag tot ziens op 27 maart!
www.restauratiefondsaalten.nl - tel. 06 5080 4060 - srfharm@hotmail.com
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Geleuf ’t noo maor!
Spreuken en gezegden
Soms ovverkump ‘t ow, ne drang
umme ‘s wat op papier te zetten,
tenminste ondergetekende hef dat
nogal ‘s, i-j loopt d’r al ‘n peusken
met rond, wordt wat drok in de kop en
slaopt wat minder da’j gewönd bunt
en dan is ‘t vake ‘t beste umme alle
gedachtenkronkels ‘s van ow af te
schrieven.
Wel schrif den blif is ‘n bekend gezegde en de
verkreggene inspiratie en drang göf dat schrieven
letterlek an. Geïnspireerd betekent trouwens:
deur God in-eblaozen, en d’r bi-j blieven wille
wi-j toch allemaole ok wal ‘s op zien tied. Ovver
tied gesprokken, binnenkort is ‘t weer zo wied
dat de tied weer wordt verzet. Den praot ovver
tiedverzetten is zo zien eigen laeven gaon leiden
want in warkelekheid wordt natuurlek alleneg
maor de wiezer van de klokke ‘n uur veuruut ezat
en dat do’w noo al weer in Europees verband
sinds 1977. Tiedens den Eersten- en later ok den
Tweeden Wereldoorlog worden deur de Duutse
bezetter de tied ok al verzat umdat ze mosten
bezunegen , oorlog is niet alleneg verdarfelek, ‘t is
ok nog ‘s hartstikke duur. In 1946 wordn de zom
mertied weer af-eschaft umme ze in 1977 weer
in te voeren as gevolg van de olliecrisis, de oldere
leu onder ons kent nog wal ‘t leedjen van Vader
Abraham samen met boer Koekoek: ’Den Uyl is in
den olie, in den olie is den Uyl.’ Joop den Uyl was
in den tied minister president van ons land en wi-j
kreggen te maken met de autoloze zondagen.
De gedachte achter ‘t tied vezetten zit ‘m in dat
‘t ‘s aovends dan ‘n uurken langer lech is en men
zodoonde minder energie verbroekt. Vrogger ver
broeken de leu al weineg energie want d’r was
immers geen elektrisch en de leu gengen vake al
met de ‘papklokke’ naor bedde, dee klokke slöt
nog steeds ‘s aovends um negen uur maor daor
zölt neet völle leu meer waen wel dan al naor
bedde gaot. De leste jaoren kump d’r toch enegs
zins ne kentering in den gedachtengang van de
veurdelen van ‘t verzetten van de tied en komt
d’r steeds meer bezwaoren teggen. Zo wordt
onder andere ‘t bioritme drastisch verstoord, ver
zuchten de teggenstanders ieder jaor maor weer.
Zo probeert ze wal ‘s um de tied in ‘t vertöchte
leke te vezetten, deur beveurbeeld de wiezer van
de klokke veer dagen lang ‘n kwarteerken veuruut
te zetten, maor dan loopt ze wal veer dage lang
achter- of veuruut bi-j de warkelijke tied.
De tied vezetten dat vond ok onze olde oma
helemaols niks weerd, want dan zaten ieder jaor
weer, eure kleinkinder, wanneer ze ‘s nachts
van de Radstake thuus kwamen, an eure olde
pendule te draejen, den ze op eur trouwmaol op
20 oktober 1926 had ekreggene. Meestal was
ikzelf den lesten wel thuus kwam en dan gaf de
olde pendule, naodat ik ‘m ok nog ‘s ‘n uurken
veuruut had e zat, an, dat ‘t de hoogste tied was
umme hen melken te gaon.

Wat ne groten drang en inspiratie mot ze heel
vrogger met ‘t schrieven van de Biebel toch ehad
hebben, want den is eschrevvene in ‘t Hebreeuws,
en voltooid in bi-jnao duzend jaor, van de achtste
eeuw veur Christus bis an ‘t ende van de eerste
eeuw. Bekend is dat Mozes de tien geboden op
stenen taofels schreef en dat mot dan zo ums
geveer duzend jaor veur de geboorte van Christus
waen ewest.
De meugelekheden waarn ton arg betuun in den
tied en ‘t is priezensweerd hoo al dee verhalen
op mekare ansloet, maor waor begin i-j noo in
vredes
naam an, met tal van verhalen uut de
ovverlevering en ‘tgeen men zelf ondervonn hef.
Laow ne poging waogen:

Alles hef zien tied. In de Biebel staot völle
spreuken en gezegden, de meesten en dat zal nie
mand verrassen, staot in ‘t Biebelbook Spreuken
en Prediker de bekensten hiervan wel de tied
beschrieft wil ik hier verneumen.
–D
 ’r is ne tied um geboorne te wordn
en ne tied umme te starven.
–D
 ’r is ne tied um te planten
en tied um te oogsten.
–D
 ’r is ne tied um te beminnen
en ne tied um te haten.
–D
 ’r is ne tied um te zwiegen
en ne tied um te sprekken.
–D
 ’r is ne tied um af te brekken
en ne tied um te bouwen.
–D
 ’r is ne tied um te doden
en ne tied um te helen!
Achter dat ‘helen’ heb ik ‘n uutroopteken ezat
want ‘t is toch treurensweerd wat er allemaole in
de Oekraïne gebeurt, oorlog duurt altied te lange
en wi-j könt alleneg maor hoppen en beaden dat
dee ellende gauw veurbi-j is.
Spreuken en gezegden kenne wi-j neet alleen
vanuut de Biebel, ze staot ok in de talrieke
spreukenkalenders, soms gevat, soms wat minder
geslaagd. Ook in ‘onze tied’ hebbe wi-j veurt
durend te maken met ‘t begrip tied.

Helemaols an ’t eerste ende (in den beginne)
schiep God de Hemel en de Eerde (Genesis 1)
en God meek scheiding tussen lech en donker
en ‘t lech neumden He dag en d’n duustern
neumden He nacht. Deur dizze scheiding ont
stonden de (jaor) (ge)tieden .
God schiep de Hemel en de Eerde in zes dage en
op den zeuvenden dag was’t klaor en God zetten
den dag ampat want noo mos d’r erust wordn, zo
valt in de Biebel te laezen.
Maor noo mo’w dit neet al te letterlek nemmen
want één dag bi-j de Heer is as duzend jaor en
duzend jaor is as één dag, God is neet gebonden
an 24/7. He steet bovven de tied, ziene jaorn bunt
endeloos, van eeuwegheid tot eeuwegheid. God
hef ‘t neet ovver verleden tieden of in ‘t heden,
nae He was en He is en He zal d’r altied wezzen.
He is ovveral in ruumte en He is ovveral in tied.
‘t Olde Testament is dus deur mensenhanden in
‘t Hebreeuws eschrevvene in ne tied dat tied gin
grote rolle spölln bi-j mensen. Alle verplaatsingen
mosten immers met de benewagen of met ‘n
lastdier gebeurn, gao d’r maor ‘s anstaon.

–W
 anneer aj ow arg verveelt
dan zeuk i-j iets veur tiedverdrief.
–W
 anneer ze ow zit te drieven zeg i-j:
‘alles op zien tied.’
– Gezellegheid kent meestal gin tied.
– Dat mooie kleed wa’j anhebt is tiedloos.
– In vroggere tieden was alles better.
– D’r is ne tied van gaon en ne tied van kommn.
–E
 n wanneer a’j ‘hen-egaone’ bunt,
bu’j ‘uut de tied ekommne.’
–W
 anneer iemand zich verwondert,
zegge wi-j: ‘hedenmientied!’
–E
 n as ‘t ow te lange af duurt praote wi-j ovver,
den gansen tied.–W
 i-j bunt vake van de hak op de tak
en vleegt van hot naor her.
Wi-j hebt onzen agenda barstensvol staon en
haost ons van afspraak naor afspraak en d’r mot
dan ok al helemaols niks tussenbeide kommen,
anders löp ow hele schema in ’t honderd.
De gemeudelekheid van weleer is d’r neet meer.
De tied bepaalt ons laeven of wi-j laeft volgens
(deur ons) bepaolde tied.
Wanneer d’r dan ‘s ne kere wat van van ow ver
langd wordt is ‘t nogal ‘s: ‘k Heb noo effen gin
tied’, of: ‘Ik zal ‘s zeen wanneer ik tied hebbe.’
Gelukkeg völt dat hier in den Achterhook
nogal met, de mentaliteit is hier nog van klaor
staon en helpen wanneer ‘t neudeg is oftewel:
naoberschap.
Bram te Paske
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van
15.00 uur tot 17.00 uur in
een zaal van de Zuiderkerk.
We zijn alweer enkele weken geleden begonnen
met ’t Praothuusken in de Zuiderkerk.
Heel voorzichtig op anderhalve meter, met mond
kapjes op zodra we van onze zitplaats kwamen,
en geen bordspelletjes.
We hebben er ook geen reclame voor gemaakt,
omdat er maar weinig mensen in de zaal pasten
op anderhalve meter.
Maar nu is er gelukkig wel weer ruimte voor meer
mensen die houden van gezelligheid.
We beginnen de middag altijd met koffie of thee,
zingen een lied uit het Liedboek of verzen uit
onze ‘eigen’ verzameling liederen.
De ene week hebben we een gastspreker of gaan
we bijvoorbeeld bloemschikken, kaartjes maken
of doen we yoga, zittend op de stoel. Op dit
moment zijn we bezig met een quiz getiteld: de
slimste mens van ’t Praothuusken.
De andere week halen we spelletjes uit de
kast zoals sjoelen, Rummikub, knikkerspel of
Mens-erger-je-niet.
In de pauze is er tijd voor koffie en thee, en vaak
is er wel een traktatie bij van een jarige.

Zo heeft u een beetje een idee wat we doen op
zo’n woensdagmiddag, behalve praoten.
We hebben een grote groep vrijwilligers; chauf
feurs die u graag op komen halen als dat uzelf
niet lukt, dames die zorgen voor de koffie en
thee, en we krijgen elke week de overgebleven
bloemen van een attente Aaltense bloemenzaak,
die door een vrijwilliger mooi op de vaas worden
gezet. Deze bloemen delen we aan het eind van
de middag uit aan de bezoekers. Ook hebben we
onze eigen organisten die ons begeleiden bij het
zingen.
Samen met deze vrijwilligers willen we zo een
gezellige middag voor u verzorgen.
Is uw belangstelling gewekt, kom gerust een keer
kijken, er zit geen leeftijdsgrens aan deze mid
dagen en u hoeft ook geen lid te zijn van de PKN.
De bijdrage voor deze gezellige middagen is
€ 8,00 per maand.
De meeste mensen die een keer geweest zijn,
zeggen: ‘Dat hadden we veel eerder moeten
doen’, dus u bent gewaarschuwd!
de werkgroep,
Lidy, Dinie, Dien, Jolanda
Via tel. 06 2692 8997 (Jolanda) kunt u meer
informatie vragen. Wilt u graag opgehaald
worden, dan op dinsdag bellen met
tel. 0543-476042 (Dien).

Eendracht Aalten komt muzikaal
in actie voor WarChild!
Op zaterdag 26 maart komen wij muzikaal in actie
voor WarChild. Met ons concert Samen Zijn Wij
vragen wij aandacht voor kinderen in oorlog:
toen en nu. De volledige ticketopbrengst
doneren we aan WarChild.
Met verhalen, muziek, licht en laser wordt het een avond met
impact. Samen Zijn Wij draait om de vraag hoe vrij je eigenlijk bent
als anderen dat niet zijn. Natuurlijk staan we ook stil bij Oekraïne,
waarvoor WarChild op dit moment in het noordoosten van Roe
menië Oekraïense vluchtelingen opvangt.
Het fanfareorkest van Eendracht Aalten onder leiding van Egbert
van Groningen wil samen met jou, met jullie, muzikaal stilstaan bij
onze vrijheid.
Geen kind hoort thuis in oorlog. Toen niet. Nu niet. Nooit niet. Alleen
samen halen we de oorlog uit een kind.
Datum: 26 maart, 20.00 uur
Plaats: Zuiderkerk Aalten
Tickets:	€ 7,50 (volledige opbrengst voor
WarChild) via eendrachtaalten.nl/tickets

Concert van het AFO
en de ArtEZ BigBand
10 april 2022 in Theater
de Storm in Winterswijk
Sinds 2020 is het fanfareorkest bijgeschreven op
de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
Steeds meer topfanfares, die een belangrijke aan
jager zijn van nieuw repertoire, hebben het moei
lijk (bijvoorbeeld het Nationaal Jeugd Fanfare
Orkest). Hierdoor blijft helaas ook de ontwikke
ling van het fanfarerepertoire achter. Dit feit, en
het ontstaan van steeds meer projectorkesten in
de vorm van een harmonieorkest, heeft in 2016
geleid tot de oprichting van een nieuw project
orkest met fanfarebezetting: het Achterhoeks
Fanfare Orkest (AFO).
Om nieuw repertoire te genereren heeft het AFO
tijdens al haar projecten samengewerkt met
jonge componisten. Tevens is samenwerking aan
gegaan met compositieklassen van de conser
vatoria in Zwolle, Enschede en Utrecht. Het AFO
bestaat dit jaar vijf jaar. Op dit moment loopt het
nieuwe project: Hemelse Muziek. Naast nieuwe
composities zullen ook een aantal ‘vergeten
parels’ uitgevoerd worden. Ook zal de ArtEZ Big
Band een deel van het concert voor haar rekening
nemen. Onder leiding van Hein Buying zal deze
band het concert met een lekker licht programma
afsluiten.
Kaartverkoop via theaterdestorm.nl.
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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.
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.

NL Doet: Ludgerstraat 66 schoonmaken voor de
ontvangst van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne.

Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06 5093 6465

Vasten, hoe doe je dat?
‘Alles komt goed.’ We zeggen deze
woorden soms wel érg makkelijk

Hieronder vind je een aantal tips:

tegen elkaar. Want we weten dat de

• maak bewust de afspraak met jezelf dat je
gaat vasten. Zet dit kracht bij door iedere week
op de vastenkaart je handtekening of paraaf te
zetten, als bevestiging dat je die week mee vast
• maak een vastenhoekje, bijvoorbeeld op een
kastje of in de vensterbank. Zet er de vasten
kaart neer, leg er een pen om de dagen aan te
vinken waarop je gevast hebt, en plaats er een
kaars bij.
• het aantal dagen tussen Aswoensdag en Pasen
is 46: daarvan zijn 40 dagen vastendagen.
De zondagen zijn dat niet: de zondag is een
feestdag. Gun jezelf op de zondagen iets
extra’s, maak er in deze vastentijd een extra
feestelijke dag van.
• vind je vasten in je eentje lastig? Zoek een
vastenmaatje. Laat elkaar weten dat en hoe
je gaat vasten, bevraag elkaar of het lukt, sti
muleer elkaar op momenten dat je het vasten
even lastig vindt, en deel je ervaring over wat
het vasten jou brengt.

realiteit weerbarstiger is, in ons eigen
leven én op wereldniveau. Het is niet
altijd makkelijk om te geloven in een
hoopvolle toekomst.
Tegelijkertijd belichamen de woorden ‘Alles komt
goed’ een belangrijke hoop: God belooft ons een
nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Door er voor elkaar te zijn
- hier in onze eigen omgeving of ver weg - geven
we de hoop van Pasen door, in het geloof dat
alles uiteindelijk goed komt.
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen
en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te
snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij
de overvloed die wij hebben. Sommige mensen
kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je
houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken
over je geloof of om iets te doen voor een ander.

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.

Bron: www.kerkinactie.nl

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
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een postabonnement
op KerkVenster nemen.
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bedragen € 45,00 per
jaargang. Giften kunnen
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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 2871 6924.
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
8 april 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 30 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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6 23 833
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Een slinger van verhalen

In de Kliederkerk op zondag 27 maart staat
het verhaal van de verloren zoon centraal.
Vanaf 09.30 uur kun je bij de Zuiderkerk
binnenlopen.
In de verschillende zaaltjes en buiten zijn er tot
10.30 uur allerlei activiteiten waarmee je het
verhaal en het thema verder kunt ontdekken. Zo
hoort bij een feest natuurlijk muziek. Heb je altijd
al eens door een microfoon willen zingen of wil je
lekker muziek maken? Dan kun je meedoen met de
workshop van A-Company. Of vind je het leuk om te
dansen? Ook dat kan tijdens de Kliederkerk! Maar
misschien ben je liever creatief bezig, vind je het leuk
om lekkere hapjes te maken, zit je liever rustig van
een afstandje te kijken, speel je graag met blokken
of speel je het liefst lekker buiten. Alles kan bij de
Kliederkerk! Laat je verrassen en kies een workshop
die bij jou past! Om 10.30 uur gaan we met z’n allen
naar de kerkzaal. Daar gaan we met elkaar vieren:
we zingen en bidden, horen het verhaal en delen wat
we ontdekt hebben. Rond 11.00 uur sluiten we de
Kliederkerk af met koffie, thee en limonade. En met
de lekkere feestelijke hapjes die tijdens de workshop zijn gemaakt.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de Kliederkerk, je bent van harte welkom! En neem gerust je
vrienden, ouders, opa/oma, oom/tante enz. mee.
Want de Kliederkerk is voor iedereen …

Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.

Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!

De komende weken horen we
verschillende verhalen om ons
voor te bereiden op het paasfeest:

Zondag 10 april is het Palmpasen en horen we het verhaal van
de intocht in Jeruzalem. We willen die ochtend tijdens de kindernevendienst palmpaastakken gaan maken. Jullie zijn daarbij van
harte uitgenodigd. Om te weten hoeveel materiaal we moeten
inkopen, zouden we het fijn vinden dat je je aanmeldt voor
deze kindernevendienst. Dat kun je doen door een mailtje te
sturen naar jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl (graag voor 6 april).

