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Het lege kruis
Het kruis is hét symbool van de kerk, helemaal rond Pasen. Maar
waarom juist dit beeld? En waarom hangen er in katholieke kerken
kruisen mét Jezusfiguur en in protestantse kerken zónder?

Links: Caravaggio schilderde in 1801
‘De kruisiging van Petrus’ (basiliek
Santa Maria del Popolo in Rome).

Symbool

Volgens berekeningen wordt Jezus
in het jaar 33 gekruisigd.

Het is misschien een vertrouwd gezicht: een kruis
in kerken, op begraafplaatsen, aan een kettinkje
om iemands nek. Maar eigenlijk is het een gruwelijk symbool. Het kruis was tenslotte een manier
waarop Romeinen hun niet-Romeinse veroordeelden terechtstelden.

Schandpaal
Na de kruisiging volgde een langzame, pijnlijke
dood die uren en soms zelfs dagen kon duren.
Publiek kon de doodsstrijd ook nog eens van
dichtbij bekijken. Het kruis was dus martelwerktuig en schandpaal tegelijk. In het Romeinse Rijk
stonden bij iedere stad wel kruisen langs de weg
opgesteld. Er waren verschillende soorten: niet
alleen vierarmige (Latijnse) kruisen, maar ook
palen, kruisen in de vorm van een T en andreas-

Schilderij voorpagina: Ineke Hijink
Bewerking: Ben Lammers

kruisen. Volgens de overlevering werd de apostel
Petrus tijdens de heerschappij van keizer Nero
(54-68) met het hoofd omlaag gekruisigd. Hij
achtte zichzelf niet waardig om precies als Jezus
gekruisigd te worden.

Aanvankelijk gebruikten de eerste christenen niet
het martelwerktuig als symbool, maar een vis,
inmiddels bekend als de Ichthusvis. Pas nadat
keizer Constantijn de Grote, de eerste christelijke
Romeinse keizer, het kruisigen verboden had,
associeerden christenen het kruis gaandeweg
alleen nog maar met de kruisdood van Jezus
Christus. Daardoor groeide het kruis langzaam uit
tot hét symbool van het christendom. In kerken
kwamen kruisen mét een Jezusfiguur te hangen,
om te wijzen op het lijden dat Hij had doorstaan.
Na de Reformatie kozen protestantse kerken er op
den duur voor om de nadruk meer te leggen op de
opstanding. Het lege kruis staat niet meer alleen
symbool voor het lijden, maar ook voor de dood
die verslagen is, verlossing, liefde, nieuw leven.
Tekst: Marusja Aangeenbrug
Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Overdenking
Ineke Hijink
De voorpagina is een verbeelding van Pasen,
enige jaren geleden geschilderd door Ineke
Hijink. Het schilderij is vol beweging, van
beneden naar boven en van boven naar
beneden. De beweging is als bij het opstaan.
Er zijn sterke primaire kleuren: het blauw van de
hemel, het geel van de lente, het rood van de
liefde. Blauw, rood en geel: hemel, liefde, lente,
leven.
Op het moment van schrijven (1 april) is Ineke
ernstig ziek en verblijft ze in een hospice. Dat
we met haar toestemming dit kunstwerk van
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Pasen mogen plaatsen, is veelbetekenend.
Ineke heeft veel met Pasen. Leven sterker dan
de dood, licht sterker dan het donker, liefde
sterker dan de angst. Dat geldt voor Ineke, zo
is haar boodschap, maar ook voor een ieder die
naar haar schilderij kijkt. Pasen is de boodschap
van hoop, dwars door alle donkere vragen
heen. Niet dat de donkere vragen verdwenen
zijn, maar wel dat er iets tegenover staat. Als
we ogen hebben om dat te zien, en een hart
om lief te hebben, dan kan het voor ons ook
elke dag Pasen zijn.
redactie KerkVenster

Hij is hier niet …
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Het graf is leeg,
Hij, die je zoekt, Hij ìs hier niet.
Droog je tranen en wees blij.
Boodschapt allen, dat jouw Heer is opgestaan.
Stralend breekt een nieuwe morgen aan.
Gods eigen Zoon
droeg stil zijn kruis,
ruilde met ons
op vreemde wijs,
heeft onze schuld gedragen.
Hij kocht ons vrij,
de diepste duisternis
is op de vlucht geslagen,
de dood, voorgoed gezwicht,
het maakt ons
kinderen van het Licht.

Pasen 2022

3

‘Ik ben zo eenzaam
geweest’
door ds. F. de Jong
Ik had hem al een hele tijd niet gesproken, maar
ik wist dat het niet goed met hem ging. Een
kennis aan de ‘rand’ van mijn vrienden, woont
in een van de grote steden in een appartement.
Op Facebook had hij zich behoorlijk kritisch uitgelaten over de QR-code en was ook wel eens
uit de bocht gevlogen. Zo nu en dan hadden
wij een gesprek daarover, maar ook over wat
er achter de voordeur zat. Een gebroken relatie,
werk dat niet gedaan kon worden door corona,
niemand kunnen opzoeken, en dat terwijl
hij leeft van de persoonlijke contacten met
mensen.
Geen wonder dat het slecht met hem ging. Nu
eindelijk voorzichtig weer wat opleven.
Dit verhaal staat niet op zichzelf. We zijn de
afgelopen jaren meer en meer in onze eigen
‘bubbels’ gaan zitten. Voor corona had ik al
eens een dienst gehouden over dit onderwerp,
maar vanzelfsprekend is dat er niet beter op
geworden.

 et graf is leeg,
H
Hij is hier niet.
Verheugt u en weest blij,
weest bevrijd
van zorgen,
ons wacht
een nieuwe morgen.
Ineke Hijink

Wat ik me nu afvraag: durven we allemaal ook
weer uit deze bubbels te komen en het contact
weer op te zoeken? Ik doel dan niet alleen op
een feestje zo nu en dan, maar echt contacten
met diepgang van buiten je bekende kringetje?
Afgelopen week kwam er een rapport uit over
Geloof in Nederland. Voor het eerst zijn er
minder mensen die in (een) God geloven dan
mensen die niet in Hem geloven. Nou hebben
we allemaal verschillende opvattingen over
God maar wat mij nu opvalt is, dat geloof in
God en mindere betrokkenheid bij verenigingen
en hulporganisaties samen lijkt te gaan. Er zijn
mensen die zich ontzettend hebben ingezet
voor de vluchtelingen uit Oekraïne, in heel korte
tijd is van alles opgezet. Ik heb me wel afgevraagd hoe we dit in Nederland straks gaan
doen als de kerk nog kleiner zal zijn.
Ik zei al, het verhaal van deze vriend aan het
begin van dit stuk staat niet op zichzelf. Veel
van ons herkennen zich erin en eerlijk: hoe vaak
al heb ik mensen horen klagen dat we allemaal
meer voor onszelf zijn gaan leven. Ik geloof dat
dit voor ons allemaal een onnatuurlijke situatie is. Hoe introvert je ook bent, je hebt altijd
mensen om je heen nodig. Daarom denk ik dat
niet alleen deze vriend eenzaam is. Wij zijn eenzaam. Samen. God maakte de mens niet om op
zichzelf alleen te zijn. Ik bedoel daarmee niet
per se dat God je niet bedoeld heeft als ‘vrijgezel’ (dat kan best). Ik bedoel dat God ons
geschapen heeft om in verbinding te zijn met
andere mensen en Hem.
Wij zijn eenzaam. Ik denk dat het goed is om
met deze erkenning te beginnen. Dan kunnen
we voelen hoe hard we anderen nodig hebben,
ook of juist, van buiten onze bubbel. Daar groei
je van. Daarvan groeit je contact met God.
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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
Onze gelukwensen gaan allereerst naar dhr.
H.G.W. Pennings en mevr. W.E. Pennings-Lievers,
Kleine Gracht 1, die op 20 april 55 jaar zijn
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.
Mevr. D.J. Winkelhorst-Jansen, Tramstraat 7; dhr.
J.A. Hoefman, Kruittorenstraat 10-1; mevr. A. van
der Heide-Hogenhout, Stadsbroek 149 en mevr.
G.W. Piek-Scholten Ambthuiswal 1-14 vieren in
de komende weken hun verjaardag. Mevr. Winkel
horst wordt op 12 april 87 jaar; dhr. Hoefman
viert op 19 april zijn 88e verjaardag; mevr. van
der Heide wordt op 26 april 80 jaar en mevr.
Piek hoopt op 29 april de leeftijd van 103 jaar te
bereiken. Alle jarigen van harte gelukgewenst en
een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Koffiedrinken
Er is weer koffiedrinken in ’t Koppelhuis op woensdag 20 april van 14.30-16.30 uur. De eerste keer,
op 23 maart, was het weer ouderwets gezellig.
Iedereen welkom.

Giften en collectes
Via Henk Luimes een gift van  .  .  .  . € 20,00

Giften februari
Via wijkmedewerksters/ouderling/predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 130,00

Collectes in de diensten januari en februari
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 518,20
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 250,00

Collectes online diensten februari
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€

5,00

Zieken
Mevr. Weevers-Hinkamp verblijft nog steeds in
Pronsweide. Haar pols is bijna genezen en ook
haar heup wordt beter. Ze heeft nog wel pijn. We
wensen haar veel sterkte toe.
Wij denken aan iedereen die moeite heeft met de
gezondheid, veel sterkte! Voor hen die een operatie hebben ondergaan, beterschap en sterkte bij
het herstel.

Overleden
Op 18 maart is Jan Kingma overleden in de leeftijd van 86 jaar. Elders in dit blad vindt u een in
memoriam van hem. Wij wensen allen die hem
zullen missen veel troost toe.

’t Winkeltje
‘t Winkeltje met vintage-kleren (tweedehands) in
’t Koppelhuis is geopend op woensdagen, en vrijdagen van 13.00 uur tot 16.00 uur. Wilma Kleinhesselink of iemand van haar team is aanwezig
om u verder te helpen.

De beelden en de icoon uit de rooms-katholieke kerk van Bredevoort hebben hun definitieve plek ge-kregen in de St. Joriskerk.
De icoon hangt nu in het stilte centrum. Bij de
icoon kan een kaarsje worden aangestoken als
de deuren van de kerk open zijn.
De houten beelden van Maria en St Joris zijn
geplaatst in het koor op speciaal daarvoor,
door koster Jan Navis, gemaakte sokkels.
Het stenen reliëf van St. Joris blijft in de voormalige rooms-katholieke kerk. Experts adviseren de steen niet uit de muur te halen en
over te brengen naar de St. Joriskerk omdat de
kans op breken te groot is.
Deze steen heeft een zeer grote historische
waarde en daarom is besloten dat risico niet
te nemen.

Hoe ziet de kerkelijke kaart in Oekraïne eruit?
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Geloof speelt al
eeuwenlang een
grote rol in Oekraïne.
Ongeveer zeventig
procent van de
bevolking noemt
zichzelf christelijk,
daarnaast is er een
brede schakering
van andere religies
in het land. Een kijkje
op de kerkelijke kaart
in deze verdrietige
dagen van oorlog
en strijd.

Orthodoxe traditie
Naast een christelijke meerderheid in Oekraïne
is er een joodse gemeenschap, neemt de islam
een plek in en is er ook een zeer kleine vertegenwoordiging van het hindoeïsme, het boeddhisme
en andere religies. Het christendom kent er een
brede schakering van kerken. De orthodoxe traditie neemt verreweg de grootste plaats in.
Oekraïne kent verschillende kerkgemeenschappen. Er zijn meerdere protestantse en evangelische kerkgemeenschappen, diverse kerken die
met de Rooms-Katholieke Kerk verbonden zijn
– waarvan de Grieks-Katholieke Kerk de grootste
is – en er zijn verschillende Oekraïens-Orthodoxe
Kerken. Lange tijd was de Oekraïens-Orthodoxe
Kerk (Moskou-Patriarchaat) de grootste kerk van
Oekraïne.

Wereldwijde familie
In het afgelopen decennium heeft een groot deel
van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk zich - mede
als gevolg van de steeds verder toenemende
spanningen met Rusland - afgescheiden van dit
Moskou-Patriarchaat en is de Oekraïens-Orthodoxe Kerk Kiev-Patriarchaat ontstaan. Sinds 2018
is deze laatste kerk binnen de wereldwijde familie
van orthodoxe kerken ook erkend door het oecu-

menisch-patriarchaat van Constantinopel. Die
kerkgangers en kerkleiders die tot de OekraïensOrthodoxe Kerk Moskou-Patriarchaat behoren
hebben vaak het gevoel dat ze in een spagaat
zitten, en tegelijkertijd dat ze een kans hebben
om aan verzoening en vrede bij te dragen. De
patriarch van deze kerk, Onufry, spreekt zich
onomwonden uit voor de territoriale integriteit
en de soevereiniteit van de staat Oekraïne. Tegelijkertijd wordt het lijntje met de zusterkerk in
Moskou niet doorgesneden.
Voor de Russisch-Orthodoxe Kerk is de hoofdstad
Kiev een ongelooflijk belangrijke plek. Eeuwenlang was daar het patriarchaat gevestigd. Hoewel
dat patriarchaat inmiddels verplaatst is naar
Moskou, is in de beleving van veel Russische gelovigen de band met Kiev nog altijd sterk.

Band van de Protestantse Kerk
in Nederland met Oekraïne
De Protestantse Kerk in Nederland heeft langs
heel verschillende lijnen contact met de kerken in
Oekraïne. Kerk in Actie heeft diverse samenwerkingspartners in Oekraïne. Via partnerorganisatie
Lviv Education Foundation (LEF), jongerenorganisatie van de Grieks-Katholieke Kerk, versterken
we al jaren lokale kerken in het ontwikkelen van
sociale initiatieven ten bate van lokale gemeenschappen. Tijdens de eerste week van de oorlog
bleek LEF al direct een belangrijk kanaal om
informatie te krijgen en om noodhulp te kunnen
bieden.

Meeleven met Oekraïne
Via de gemeenschap van protestantse kerken in
Europa is in de afgelopen weken intensief contact
geweest om te kijken op welke wijze er meege-

leefd kon worden in de oplopende spanningen
in Europa. Aanvankelijk betekende dat dat er
videogesprekken gehouden werden. Inmiddels is
het meeleven in pastorale zin aangevuld met substantiële concrete hulp: noodhulp in Oekraïne en
hulp aan vluchtelingen onderweg, zowel binnen
Oekraïne als in de omringende landen.
Voor alle noodhulp die nu nodig is, werkt Kerk
in Actie samen met het wereldwijde kerkelijke
netwerk van ACT Alliance (Action by 
Churches
Together) en met partner Lviv Education Founda
tion (LEF), die meer dan honderd kerken in
Oekraïne ondersteunt.

Toon van verbondenheid
In de Wereldraad van Kerken komen de verschillende kerken, ook uit Rusland, samen. Daar wordt
de toon gezocht van luisteren naar elkaar in
dagen van oorlog. Het is helder dat de Wereldraad van Kerken het geweld van het Poetinregime veroordeelt en de patriarch vraagt om zijn
invloed te gebruiken om deze oorlog te stoppen.
Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden
tot gesprek, om een toon van verbondenheid te
vinden. Daar hoort het gebed bij dat de vijandschap niet uitvergroot wordt en dat de gemeenschappelijke grond van vrede en recht hervonden
wordt.
tekst: Karin van de Broeke,
projectleider Kerk in Actie.
Bron: PKN Nederland
https://protestantsekerk.nl/verdieping/
hoe-ziet-de-kerkelijke-kaart-in-oekraine-eruit/
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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)
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

Verslag van de kleine k erkenraad

Adem
Gerard Helmink opent de vergadering van 22
februari met de overdenking ‘Adem voor ons
leven’ en gaat voor in gebed.

Verplaatsen van de kerk
diensten op Witte Donderdag
en Goede Vrijdag
In de afgelopen weken hebben wij overleg
gehad met de Stichting Aalten Promotie.
Op vrijdag 15 april wordt het evenement
‘Aalten United’ georganiseerd op de Markt
in Aalten.

bredevoort

Maatregelen rond corona
Aanstaande zondag wordt aangekondigd dat alle
coronamaatregelen in de kerk komen te vervallen
behalve het handen schudden en het collecteren.
Op 15 maart a.s. beoordeelt het kabinet of de
laatste maatregelen in de samenleving m.b.t.
corona kunnen vervallen. Hopelijk kan daarna ook
het handen schudden en collecteren weer worden
toegelaten.

Beleidsplan
Er wordt hard gewerkt door de commissie aan
een nieuw beleidsplan. Momenteel wordt in beeld
gebracht hoe commissies, vrijwilligers en betrokkenen bij de kerk, hun rol zien bij de kerk en het
geloof en hoe ze dit graag in de toekomst zien.
Er is goede hoop dat er eind 2022 een nieuw
beleidsplan is.

Parochie van Paulus en Ludger
Op 12 juni 2022 zal de laatste kerkdienst plaatsvinden in de rooms-katholieke kerk, waarna de
overdracht plaats vindt van deze kerk. Diverse
koren of groepen die nu gebruik maken van een
ruimte van de rooms-katholieke kerk kunnen
hierna hun onderdak vinden in een van de kerkgebouwen of in Elim. Er is een grote wens om
een stilteruimte te creëren waar een mogelijkheid is voor het branden van een kaarsje of
lichtje. Samen met vrijwilligers van de katholieke
parochie worden de mogelijkheden onderzocht

om dit te realiseren.
Als er geen morgendienst is in de Oude Helena
kerk of Zuiderkerk zou in deze kerk de katholieke viering van woord en gebed plaats kunnen
vinden. Momenteel vindt deze viering één keer
per maand plaats.

Overige
Dit jaar hopen weer alle deelnemende geloofsgemeenschappen na de paasdienst op zondagmorgen bijeen te komen op de Markt. Meer informatie hierover volgt.
Grensoverschrijdend gedrag en een veilige gemeente zijn, zijn opnieuw onderwerp van gesprek,
ook binnen de PGA. In een volgende vergadering
wordt hier verder over gesproken.

Dit muziekevenement is een samenwerking
tussen Duitse en Nederlandse artiesten en zal
starten om 18.00 uur. De gehele avond zal in
teken staan van samenwerking en verbondenheid
in onze grensstreek.
Tot grote spijt van de organisatie was men niet
op de hoogte dat er ook op donderdag- en vrijdagavond een kerkdienst zou plaatsvinden in de
Oude Helenakerk.
Bij het aanvragen van de vergunningen was dit
ook niet vermeld, en hebben de ambtenaren van
onze gemeente dit ook over het hoofd gezien.
Aangezien alle artiesten al waren geboekt, flyers
waren gedrukt, en er ook op de donderdagavond
al voorbereidende werkzaamheden, als podium
opbouw e.d. waren ingepland, kon geluidsoverlast
niet worden uitgesloten.
Al met al kwam dit voor beide partijen als een
verrassing, en moesten we een juiste oplossing
bedenken voor de ontstane situatie.
Als moderamen hebben wij overleg gevoerd met
de stichting; vanzelfsprekend hadden beide partijen begrip voor elkaars standpunten.
Wij hebben de mogelijkheden bekeken en
besproken. Na het afwegen van al deze feiten en
mogelijkheden, hebben wij besloten om de kerkdiensten van de Stille Donderdag en de Goede
Vrijdag te verplaatsen naar de Zuiderkerk.
Stichting Aalten Promotie was ons zeer erkentelijk
voor deze oplossing, en we hebben met elkaar ook
afgesproken dat wij met elkaar in contact blijven,
zodat deze situatie in de toekomst niet meer zal
ontstaan.
Gerard Helmink

Op 15 april, Goede Vrijdag,
is het kerkelijk bureau gesloten.

Overzicht giften

Henk Westervelt sluit de vergadering met het
gedicht ‘Kleine dingen’.

-O
 p het kerkelijk bureau ontvangen
in collectemunten: diaconie  .   .   .   .  € 120,00
-G
 iften via de bankrekening
van de diaconie ontvangen:
- Werelddiaconaat:  .  .  .  .  .  . 2 x € 10,00
- Geef licht/vluchtelingen kinderen:  . € 10,00

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Hieronder het tweede deel van het verslag van Stichting TanKids in Tanzania
(een vervolg op het artikel in KerkVenster van 11 maart): een project dat in 2021
ook is ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Realisatie projectactiviteiten 2021
Verbetering van het inkomen van kwetsbare gezinnen door businesstraining, het
afgeven van een lening en het begeleiden van de opstart van een kleine business.
Geleidelijke groei van een revolvingfund (voor NGO Acodeta) voor toekomstige
inkomen-genererende activiteiten.
Net als de Family coaching is het business
programma ook maatwerk. Er zijn verschillende
vormen van training en coaching gegeven, zowel
individueel als in groepjes.
Het is gelukt om met alle families de businesscoaching op te starten en hen te helpen bij het
opstellen van een businessplan. Dit gaat gepaard
met praktische lessen zoals leren koeien te melken
en koeien te verzorgen, een spaarplan maken
voor je bedrijf, leren lezen en schrijven of voor het
eerst een spaarrekening openen bij de bank.
In 2021 zijn dertien families gestart met hun
bedrijf. Zij hebben hiervoor een businesslening ontvangen en krijgen direct een (klein)
maandsalaris.

Een voorbeeld (zie foto):
De Neema womengroup is een coöperatie van
zes vrouwen die allemaal met moeilijke omstandigheden te maken hebben. Door samen een
business te runnen zijn zij elkaar tot steun en
maken zij meer kans om een succesvol en winstgevend bedrijf op te bouwen.
De vrouwen verkopen rijst, mais, bonen en pinda’s; producten waar altijd en overal behoefte
aan is. Ook leren zij hoe zij hun administratie
moeten bijhouden.
Het geeft hen veel rust dat de kinderen gesponsord worden om naar school te gaan. Daardoor
kunnen zij zich focussen op hun bedrijf terwijl de
business-coach beschikbaar blijft voor vragen en
advies.
Het businessprogramma moest bijgesteld worden
als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid. Het is
niet meer toegestaan om langs de kant van de
weg een verkoopstalletje te plaatsen, iets wat
veel werd gedaan. De prijzen van de verplichte
kiosken zijn door de toename van de vraag enorm
gestegen.
Begin 2021 kon men voor € 35,00 per maand,
met een vooruitbetaling van zes maanden een
kiosk huren. Eind 2021 vragen de huurbazen
maar liefst € 60,00 per maand met een voortuitbetaling van twaalf maanden. Het effect op ons
project is dat de families een hogere lening nodig
hebben om iets te kunnen starten.
De economische situatie in Tanzania is in 2021
verslechterd en vanuit de overheid is er nog geen
beleid op het voeren van minimum en maximum-

prijzen. De ‘losgeslagen’ prijsstijgingen maken
zowel het dagelijks leven als het runnen van een
bedrijfje lastig. De families kiezen om die reden
voor een lager startsalaris en streven ernaar om
hun lening in het eerste jaar terug te betalen.
Daarna kunnen zij profiteren van een hoger
salaris.

Versterking van het vangnet voor kwetsbare
kinderen en hun families in de community
door het organiseren van workshops.
De community workshops ‘The Journey of
Life’ zullen in de tien dorpen binnen dit project
gehouden worden. In 2021 is gestart met de vertaling van de workshop handleidingen, die nog
niet in Swahili beschikbaar is. Dit wordt gedaan
door drie vrijwilligers uit het team van Acodeta
die werkzaam zijn in het onderwijs.
In het laatste kwartaal van 2021 zijn zij begonnen
met de vertaling. Het team streeft ernaar om
tijdens de training voor Social Workers (in juni
2022) een deel van de workshops te kunnen
introduceren.

Verbetering van gezondheid door
voorlichting over en beschikbaar stellen van
gezonde voeding en medische voorzieningen
In het opgestelde projectplan had Acodeta
beschreven dat zij in crisissituaties voeding en
medicijnen kunnen uitdelen aan families in
nood. De NGO beheert hiervoor verschillende
spaargroepen. Ook was de verwachting dat de
opbrengst van het eigen agrarische land hierbij
zou helpen. Dit is goed gelukt en zij hebben velen
kunnen helpen.
Tan-Kids is bijgesprongen, bijvoorbeeld als een
kind een bril nodig had of als er urgente operaties
of onderzoeken in het ziekenhuis nodig waren.
Covid-19 is er ook in Tanzania, maar we horen er
weinig bijzonderheden over. Het lijkt alsof men
zich er minder mee bezighoudt dan elders.

vervolg op pagina 8
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Voortgang
en toekomstplannen

over het produceren van gevarieerd voedsel in
kassen. Ook geeft Acodeta aan dat zij behoefte
hebben aan een medisch fonds.

In 2022 gaan we met volle kracht

Onderwijs

verder werken aan de activiteiten zoals
deze in het projectplan zijn opgesteld.
Dat is onze eerste prioriteit in de
samenwerking. Tijdens de evaluatie
hebben we uitgesproken dat we heel
erg tevreden zijn met de behaalde
resultaten in 2021. Ook zijn de
volgende zaken besproken:
Gezondheidszorg
Er kan veel winst behaald worden als alle families
onder muggennetten slapen en als er aan verbetering van de voeding wordt gewerkt. Acodeta
heeft een projectidee bij ons neergelegd dat gaat

In januari 2022 heeft de overheid plotseling
besloten dat alle middelbare scholieren in hostels
(op het schoolterrein) moeten verblijven. Daarvoor moeten de ouders omgerekend € 250,00
per jaar betalen. Binnen dit project gaan alle
kinderen naar overheidsscholen, maar de ouders
kunnen dit bedrag niet betalen.
Tijdens het schrijven van dit verslag is nog
niet duidelijk welke kosten en verplichtingen
daar nog meer bij gaan komen. Verwacht
wordt dat de kinderen zakken voedsel moeten
meenemen en moeten bijdragen aan meubi
lair en bedden. Tan-Kids is bezig met extra
fondsenwervingsactiviteiten.
Projectleider Raymond gaat de veiligheid en de
kwaliteit van zorg in deze hostels onderzoeken.
Op basis van zijn bevindingen zullen we bepalen
of en hoe we willen opkomen voor de belangen
van de jongeren in ons project.

Van de Protestantse Bezoekdienst

Paasattenties
Tekst: Joke Rutgers.secr. PBD

Juicht

De paasattenties worden dit jaar uitgeleverd
op vrijdag 9 april, op dezelfde dag dat het
paasnummer van KerkVenster uitkomt. Wij
kunnen dus helaas geen foto’s van de uitgestalde
paasattenties plaatsen. Wel zijn ze te zien op de
website van KerkVenster. Het is altijd een prachtig
gezicht om alle planten bij elkaar te zien staan.
Deze keer hebben wij gekozen voor een Spathi
phyllum met daarbij een kaart van de kunste
nares Juke Hudig, getiteld ‘Waar is de weg naar
het licht’ van de firma Aurora.
Wilma de Jong heeft er het mooie gedicht ‘Juicht’
van Sytze de Vries uit de bundel ‘Bij gelegenheid (1)’ bij uitgezocht.

Uit U zijn wij geboren
als kinderen van het Licht.
Dat lied op onze lippen
weerspreekt de nacht.
Blijf helder stralen
als onze bron!
Uw goede schepping
belooft gij ons
als erfdeel, als de nieuwe dag.
Tot zonen en dochters
van uw toekomst
maakt Gij ons.
Bewaar ons daartoe,
dat wij niet verzanden
in de woestijn
en houd ons op koers
met uw lichtende liefde.
Want liefde
is de weg
die Gij ons wijst.
Van liefde
is Hij ons
het lichtende voorbeeld
Jezus uw Zoon

Sytze de Vries

Het versterken en betrekken
van de community
Het mobiliseren van de community zien we als
een belangrijke en duurzame interventie om te
voorkomen dat er continue intensieve (en dure)
programma’s als FBCC nodig zijn. Acodeta heeft
veel visie hierop en beschikt over een groot netwerk dat kan worden ingezet. Nieuwe community
projecten, gericht op kinderen en jongeren zijn
continue onderwerp van gesprek binnen onze
samenwerking.

Paasfeest op het kerkhof
Nog een klein stukje, rrrrrt, achteruit, vooruit,
klaar. Voorzichtig manoeuvreert ze de feestelijke
stof onder de naaimachinevoet vandaan, knipt de
draden door en met een voldane glans op haar
gezicht loopt ze naar de slaapkamer.
In de spiegel keurt ze haar uitbundig gekleurde
creatie, trekt haar zaterdagstenue weer aan en
bergt tevreden de naaimachine op. Morgen zal ze
in paaskleding het opstandingsfeest meevieren.
Ze loopt de tuin in en ziet de trompetnarcissen in
volle bloei staan. Altijd als ze narcissen ziet moet
ze aan die stille paasmorgen denken en ziet ze
Maria en Jezus voor zich in de hof. Vorig jaar om
deze tijd kocht ze een doos vol omdat ze waren
afgeprijsd. Na Pasen zijn ze toch uitgebloeid had
de man van de supermarkt gezegd.
Ze kijkt op haar horloge, ze loopt al een tijdje met
een plan. Het is bijna sluitingstijd. Als ze de hoek
om is, ziet ze de narcissen al voor de supermarkt
staan. Een jongen zet er een kartonnen bord bij.
Ze leest: ‘Nu gratis meenemen.’ Wauw, dat komt
goed uit. Ze vraagt hoeveel ze mee mag nemen.
Een handzwaai maakt haar duidelijk dat ze de
fietstassen en de korf mag volstouwen, zoveel ze
bergen kan. Na Pasen zijn ze toch uitgebloeid en
klanten komen er nu niet meer.
Met een kleur loopt ze naast de fiets – die meer
geel dan grijs vertoont – naar huis, zet hem tegen
de muur, haalt de beschreven strookjes met de
witte lintjes uit de keukenla en loopt met haar
vracht naar het kerkhof. Aan elke pot bevestigt
ze een strookje en bij ieder graf zet ze er één
neer. Als ze het geheel overziet wordt ze vervuld
van innerlijke blijdschap. Even uitrusten op haar
vertrouwde plekje op de bank, even kijken, op
zich laten inwerken wat ze ziet. In dit kleine dorp
met dit mooie witte kerkje in het midden van
het kleine kerkhof, dwalen haar gedachten naar
haar geboorteplaats aan de andere kant van de
wereld. Daar liggen naast de kerk haar dierbaren
te wachten op het grote paasfeest. Ze leest hier
vaak de grafpoëzie en de woorden troosten haar.
De graven dragen namen van mensen die ze
niet heeft gekend maar het zijn evengoed haar
broeders en zusters.
Ze is zo in gedachten dat ze nu pas merkt dat
het grindpad achter haar knerpt. Zij kijkt om en
ziet de vrouw van de dominee die vraagt of ze
even bij haar mag komen zitten. Ze heeft vanuit
het raam van de pastorie gezien wat ze deed en
spreekt haar waardering uit. Als ze een spoor van
tranen op haar gezicht ziet, twijfelt ze of haar
komst ook stoort maar de vrouw is al een stukje
opgeschoven om haar de ruimte te geven.
Dan ziet ze de witte strookjes aan de narcissen
en loopt naar één van de graven om te lezen wat
er op staat. Zo heeft de vrouw even tijd om haar
tranen te drogen. Christus heeft de dood
overwonnen leest ze op de kaartjes en nu voelt
zij haar ogen vollopen.
Als ze naast elkaar zitten, gaat het praten vanzelf.
De vrouw vertelt over haar plan en hoe mooi het
zou zijn als het uitgevoerd kon worden. Wat is ze

creatief denkt de domineesvrouw, altijd goede
ideeën, altijd in de weer om mensen blij te maken,
altijd vrolijk. Op deze manier vergeet ze haar
eigen zorgen en verdriet. Ze heeft oog voor alles
om haar heen. Nu wijst ze haar weer op de wilg
die op het kerkhof staat te dromen, op de fleurige
krokussen in een kring er omheen alsof ze tegen
de wilg willen zeggen: Wat sta je daar te dromen,
zie je ons dan niet? Wij vieren hier het voorjaar,
kijk onze gele hartjes, geopend naar de zon, we
zijn wel even dood geweest maar kijk ons toch
eens leven. Zie hoe de dromerige wilg ontwaakt
door al dat jonge groen, hun kleuren bekijkt en
bedenkt hoe vaak hij is gesnoeid en weer is uitgelopen. De domineesvrouw is elke keer geroerd
door de zienswijze van deze vrouw die in een paar
jaar tijd het Nederlands heeft leren spreken, meezingt in het koor, vrijwilligerswerk doet, die zoveel
meegemaakt heeft dat ze een jaar niet heeft
kunnen zingen en er weer bovenop gekomen is
door haar geloof in God en nu een lichtend licht
is voor alle mensen in haar omgeving. Zie nu eens
hoe ze het kerkhof heeft opgevrolijkt voor het
paasfeest en wat ze heeft bedacht. Het moet al
raar lopen als dit geen doorgang kan vinden.
Elk jaar op stille zaterdag bezoekt de veehouder
het graf van zijn broer. Hij wacht altijd tot het
donker is, niemand hoeft te weten dat hij hier is.
Hij heeft een zachte borstel bij zich en wil deze
over de steen halen als hij de narcissen ontdekt.
Wie is hier geweest, hij ziet in de schemer het
witte kaartje en leest. Dan kijkt hij om zich heen
en ziet bij elk graf een potje narcissen staan en
overal licht zo’n wit kaartje op. Hij leest nog één
en nog één, overal dezelfde tekst. Vreemd, in de
stilte vallen de woorden nog meer op. Christus
heeft de dood overwonnen. Ja, Hij wel, maar
zijn broer heeft hij er niet mee terug. Hij gaat al
jaren niet meer naar de kerk. Boos dat zijn broer
al zo jong naar het graf gebracht moest worden.
Hij deed alleen maar goed en toch … Allerlei
mensen probeerden hem op andere gedachten te
brengen maar hij bleef boos. Van wie, hij draait
het kaartje om, op de achterkant staat ook iets.
Die letters zijn veel kleiner, ook voor u, hapert hij.
Hij pakt het potje narcissen en stopt het in zijn
zak. Mijn broer kan het niet meer lezen, dus zal
het wel bedoeld zijn voor wie hem bezoekt. Met
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een flinke haal veegt hij de steen schoon en
knerpt met grote stappen naar zijn fiets. – Ook
voor u – repeteren zijn gedachten. Hij voelt in zijn
jaszak, nee, niet voor mij, wel voor mijn broer. Hij
loopt terug en zet het potje op zijn plaats.
Het laat hem niet los. Thuisgekomen pakt hij zijn
tablet en googelt Christus heeft de dood overwonnen. Een grote hoeveelheid teksten overspoelt
zijn gemoed. Eén ervan raakt hem het meest.
Efeze 2 : 4 - 6 : ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee
Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren
door de overtredingen met Christus levend
gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en
heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de
hemelse gewesten gezet in Christus Jezus …’
Alle verdriet in hem komt naar boven. Hij huilt
de opgekropte tranen van jaren eruit. Nu pas
begrijpt hij de woorden, nu dringt het tot hem
door dat niet zijn broer maar hij al die jaren dood
geweest is. Nu pas begrijpt hij wat al die goedbedoelende mensen hem wilden duidelijk maken.
En dat allemaal door een potje narcissen met een
briefje. Nu wil hij ook weten van wie dat briefje is.
Hoe komt hij dat te weten? Misschien moet hij de
paasdienst in de kerk morgen bezoeken. Hij staat
resoluut op, hij is er klaar voor.
Op paasmorgen ziet de dominee de veehouder in
de kerk, zijn hart vult zich met vreugde. Hij had
gisteravond toen hij de hond uitliet iemand in
het donker op de begraafplaats zien lopen, hij
had van zijn vrouw het verhaal van de sopraan
gehoord en haar bijzondere wens, hij had één
zo’n kaartje gelezen en zich voorgenomen het in
zijn preek te verweven. Straks zal hij de wens van
de sopraan uitspreken en haar verzoek om met
elkaar het slotlied op het kerkhof te gaan zingen
gestalte geven. Wat een mooie Bijbelse gedachte
eigenlijk, hij verheugt zich erop.
Daar staan ze, in een halve maan tegen de
beukenhaag. Het ‘U zij de glorie’ klinkt over de
graven, over het land en door de straten van het
kleine dorp. De trompetnarcissen wiegen in de
voorjaarswind alsof ze wachten op de aanhef van
bazuinen.
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Bij de diensten Aalten - Bredevoort

Neem en lees
April 2022

Pasen op de
Markt in Aalten

Zondag 10 april, 10.00 uur in
de Zuiderkerk, met medewerking
van Harry van Wijk, Johan Klein
Nibbelink en NooTzaak.
Een dienst van Kerk in Uitvoering.
Voorganger: ds. Folkert de Jong.
Oom Piet is ook bij het feestje gekomen. Stiekem
had je gehoopt dat hij ergens anders moest zijn.
Want oom Piet is aanwezig. Voor zijn komst ging
het nog over koetjes en kalfjes, welk kind waar
geboren is, welk leuk spel er nu is op Switch en
welke series op Netflix. Maar iemand maakte de
opmerking dat Judith niet kon komen want ze
was positief getest. Oom Piet heeft eindelijk het
signaal waar hij eigenlijk op wachtte. Luid wil
hij iedereen overtuigen van zijn standpunt over
Covid, Rusland en wat al niet. Tot iemand zegt:
‘Zullen we het over wat anders hebben?’
Oom Piet wil iets wat we allemaal graag willen:
gehoord worden, gezien worden. Iedereen wil
voor vol worden aangezien. Des te pijnlijker is
het miskend te zijn, genegeerd te worden. Zelfs
wereldwijd zien we de gevolgen als wereldleiders
zich niet gezien voelen. Jezelf groter maken, boos
worden is een heel natuurlijke reactie.
Maar kan het ook anders? Hoe reageerde Jezus
op miskend worden? Hoe kun je op een gezonde
manier omgaan met de boosheid die in je is, los
van waar het over gaat? We gaan daarvoor een
Psalm lezen waaruit boosheid spreekt, en een verhaal waarin Jezus door de mensen waarmee hij
opgroeide, aan de kant werd gezet.
Een zwaar, en best ook persoonlijk onderwerp,
maar wel heel herkenbaar en een dienst met
prachtige muziek. Welkom! Als je boos of miskend
bent. Welkom als je de feestjes organiseert.

Twee jaar lang konden wij door het corona
virus helaas deze bijeenkomst op eerste
paasdag niet door laten gaan.
Wat is het fijn dat we deze prachtige bijeenkomst dit jaar wel weer kunnen organiseren.
Op eerste paasdag 17 april 2022 willen we
in aansluiting op onze diensten vanuit de
verschillende kerken samen naar de Markt
optrekken om elkaar om 11.00 uur te ontmoeten en samen te vieren dat Jezus is opgestaan. We willen samen drie paas
liederen
zingen en er zal een korte overdenking zijn.
We hopen op een grote opkomst!
Dit evenement wordt georganiseerd door
het Beraad van Kerken Aalten, waarbij zijn
aangesloten de Protestantse Gemeente
Aalten, de Rooms-Katholieke Kerk, de Christelijke Gereformeerde kerk, de Euregio Christengemeente en de Christen Gemeente De
Meiberg.
Namens het Beraad van Kerken
Hendrik Jan Zeldenrijk

Kaarsen

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8
9
10

Johannes 17:13-26
Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-24

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11
12
13
14

Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Jeremia 18:1-27

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

15
16
17
18

Jeremia 18:28-19:30
Johannes 19:31-42
Johannes 20:1-18
Johannes 20:19-31

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

19
20
21

Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Psalm 114
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12-31:1

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25
26
27
28
29

Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40
Jeremia 32:1-15

Ochtendbezinning

Kaarsje voor de doden
+ voor oma die overleed toen wij onderweg
waren naar Santiago de Compostella;
wij brandden een kaarsje voor haar
in de kathedraal
+ voor Gerard, het zwaar beschadigde kind dat
toch een aantal jaren in leven was gebleven
+ voor onze ouders die niet meer kunnen vertellen hoe wij als kind leerden en speelden,
de vele herinneringen die we deelden
+ voor de doden door geweld: het huiselijk
geweld, het zinloze geweld, seksueel geweld,
oorlogsgeweld: een gewelddadige dood
+ voor de strijders die onverschrokken doorgingen
– toen en nu – omdat ze hun vrijheid niet
wilden inleveren aan een overheerser

Kaarsje voor de levenden
* voor de kinderen na ons voor wie wij niet een
schone en vredige wereld kunnen nalaten
* voor allen dichtbij en veraf die proberen hun
weg in het leven te vinden
* voor iedereen die beseft dat tegenstellingen
nodig zijn om in beweging te komen,
en daarin een evenwicht zoekt, anders
valt alles stil en verandert er nooit wat.
* voor eenieder die op de vlucht gaat omdat
het leven daar geen toekomst meer kent

Kaarsje voor de voorouders
• voor de mensen die uiteindelijk mij
voortbrachten
• voor de Oude Helena die mij de stilte gunt om
te beseffen dat er meer is dan het alledaagse
• voor Moeder Aarde naar wie ik vernoemd ben
Gea Evenhuis

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

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.

Weeksluitingen

Zaterdag 9 april 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

Zondag 10 april 2022
Zesde zondag van de veertigdagentijd
St. Joriskerk

mevr. W. de Jong

		Beth San
19.00 uur:

Kerkdiensten
Bredevoort

dhr. B. Brethouwer

09.30 uur:	ds. M.A. Andela-Hofstede,
Aalten
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Donderdag 14 april 2022
Witte Donderdag

Donderdag 14 april 2022
Witte Donderdag

19.00 uur: 	ds. F. de Jong,
Heilig Avondmaal

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

		Stegemanhof

		Beth San

19.00 uur:
ds. H. Knol,
		Heilig Avondmaal

St. Joriskerk

Vrijdag 15 april 2022
Goede Vrijdag
19.30 uur:

Zaterdag 16 april 2022
Stille Zaterdag
		Stegemanhof
19.00 uur:

dhr. J. Scholl

		Beth San
19.00 uur:

mevr. M. Rots

St. Joriskerk
Viering

Zaterdag 16 april 2022
Stille Zaterdag
19.30 uur:

St. Joriskerk
Viering

Zondag 17 april 2022
Pasen

St. Joriskerk

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

Zaterdag 23 april 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

ds. D. van de Wal

		Beth San
19.00 uur:

ds. C. Maris

Kinderen
Kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week een kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken diensten zijn
op de zondagochtend, dan is er kindernevendienst in de Zuiderkerk en kunnen de kinderen
in de Oude Helenakerk gebruikmaken van de
kieskist.
Wil je graag weten wat een kieskist is?
Kijk dan even op de website www.kerkvenster.nl
bij ‘Kindernevendienst’.
Tijdens een doopdienst is er altijd
kindernevendienst.

Kinderen zijn dus altijd welkom.

Kerkdiensten Aalten

Zondag 10 april 2022
Zesde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur:
collecte:
10.00 uur:

collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer, doopdienst
Jong Protestant

Zuiderkerk

ds. F. de Jong, Regenboogdienst
Kerk in Uitvoering,
m.m.v. NooTzaak
Jong Protestant

Maandag 11 april 2022
Vesper - Oude Helenakerk

19.00 uur: 	ds. E. van Deventer,
mevr. W. de Jong,
mevr. N. Hengeveld,
mevr. A. Wattel

Dinsdag 12 april 2022
Vesper - Oude Helenakerk

19.00 uur: 	ds. E. van Deventer,
mevr. W. de Jong,
mevr. N. Hengeveld,
mevr. A. Wattel

Woensdag 13 april 2022
Vesper - Oude Helenakerk

19.00 uur: 	ds. E. van Deventer,
mevr. W. de Jong,
mevr. N. Hengeveld,
mevr. A. Wattel

Zondag 24 april 2022

Donderdag 14 april 2022
Witte Donderdag

09.30 uur:
dhr. H. de Vries
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

19.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal

St. Joriskerk
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Zuiderkerk

Vrijdag 15 april 2022
Goede Vrijdag

Doopdiensten Aalten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant of wijkpastor graag een kaartje. Indien je je kind wilt
laten dopen, dan graag tijdig (minimaal drie
weken van tevoren) contact opnemen met de
predikant die voorgaat.
De doopdiensten staan op de website
www.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).

Bloemengroet Aalten
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Jansen, Lage Veld 9
- dhr. Rotte, Prinsenstraat 58

19.30 uur:

Zuiderkerk

ds. E. van Deventer

Zaterdag 16 april 2022
Stille Zaterdag
21.00 uur:

Oude Helenakerk

 s. E. van Deventer,
d
m.m.v. cantorij Aalten

Zondag 17 april 2022
Pasen
09.30 uur:
collecte:
10.00 uur:
collecte:

Oude Helenakerk
ds. H.J. Zeldenrijk
Werelddiaconaat

Zuiderkerk

ds. F. de Jong, Regenboogdienst
Werelddiaconaat

Zondag 24 april 2022
09.30 uur:
collecte:

Zuiderkerk

ds. H.J. Zeldenrijk
Diaconie
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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

9 april dhr. J.W. Rensink
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
9 april mevr. H.E. Lankhof-Kuenen
Geurdenstraat 82, 7122 CG
9 april mevr. J.B. Westerveld-te Paske
Ludgerstraat 18, 7121 EM
10 april dhr. G. Hobé
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
13 april mevr. H.E. te Loo-Lankhof
Ludgerstraat 14, 7121 EM
13 april mevr. J. Nieuwenhuis-Schoppert
Ludgerstraat 33/04, 7121 EG
13 april dhr. H.J. Langwerden
Haartsestraat 30, 7121 CX
13 april dhr. G.H. Obbink
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
13 april mevr. B.C. Nijenhuis-Schoppers
Hogestraat 96, 7122 BZ
13 april dhr. H.W. te Brake
Smitskamp 86, 7121 HK
13 april mevr. A.P. Verhoeven-Koetsier
Spinkatstraat 2, 7121 AL
13 april mevr. A. Pennings-de Regt
Piet Heinstraat 4, 7122 VP
15 april mevr. H.A. Winkelhorst-Hakstege
Bilderdijkstraat 28, 7121 VL
15 april dhr. G. Mateman
Haermansweijde 10, 7121 WL

17 april mevr. M. de Vries-van Vliet
Ahavestraat 16, 7121 DW
17 april mevr. W.B. Wolsink-Wamelink
Manschotplein 79, 7121 BL
17 april dhr. J.W. Legters
Vredenseweg 81/E/177,
7101 LM Winterswijk
18 april mevr. A. Hakstege-Klein Hesselink
Ludgerstraat 21/08, 7121 EG
18 april mevr. F. Klein Wolterink-Rijkeboer
Kriegerdijk 13, 7121 KE
18 april mevr. B.H. Somsen-Luiten
Wolterinkweg 7, 7122 MD
18 april mevr. H.J. Hoftijzer-Gussinklo
Zuiderkruis 16, 7122 WZ
18 april dhr. W. te Brake
Keizersweg 99, 7121 GP
19 april mevr. W.H. Ansink-Salemink
Manschotplein 36, 7121 BM
19 april mevr. Th.W. Houwer-Heusinkveld
Oranjelaan 29/4, 7121 CA
20 april mevr. A.J. Saalmink-Wisselink
Varsseveldsestraatweg 16/G, 7122 CC
20 april dhr. J.B. Lensink
Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB
20 april dhr. J.H. van Lochem
Stationsstraat 1/B, 7122 AR
22 april mevr. B.G. Wevers-Stronks
Ludgerstraat 21/07, 7121 EG
22 april dhr. J.A. Wink
Koopweg 6, 7122 LR

Wijk Zuid

Op 29 maart is mevr. Dinie te Brake-ter Horst
overleden. Ze is 86 jaar geworden. Ze was een
tevreden mens en genoot van familie en alle lieve
mensen om haar heen. We wensen jullie sterkte
en troost toe bij dit verlies.

Ziekte en herstel

Op weg naar Pasen

Met de gezondheid van mevr. Ida Kassies-
Kaemingk gaat het momenteel niet goed. Het is
een spannende tijd voor Ida maar ze gaat vol

In gesprekken die ik met mensen heb komt vaak
de waarom vraag naar voren. Een begrijpelijke
vraag. De vraag die bovenkomt als er dingen in

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

Overleden

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

goede moed en vertrouwen op God de komende
tijd in. We wensen haar alle kracht en sterkte toe
en Gods nabijheid en zegen voor de behandelingen die komen gaan.
Mevr. Wilma Luiten-Verschoor mocht goed
nieuws ontvangen. De behandelingen hebben
het gewenste effect gehad en ze is genezen
verklaard. Daar is ze heel dankbaar voor. De
komende tijd staat in het teken van verder herstel
en het vinden van een nieuwe balans. We wensen
haar daarbij kracht en moed toe.
Dhr. Gerrit Scholten mocht na een periode van
behandeling en revalidatie voor zijn rug, weer
thuiskomen. Daar zijn hij en zijn vrouw Ria erg blij
en dankbaar voor. We wensen jullie Gods zegen
toe.

Anneke
Wattel-de Vries

23 april mevr. G.H. ter Horst-Heinen
Bulsinkkamp 107, 7122 TN
24 april dhr. A.J.H. Hoefman
Polstraat 38, 7121 DL
25 april dhr. B.W. Stronks
Bevrijding 62, 7121 WR
25 april mevr. J.C. Heusinkveld-Winkelhorst
Ludgerstraat 27/04, 7121 EG
25 april mevr. J.F.C. Wechgelaer-Lievers
Geurdenstraat 12, 7122 CG
26 april mevr. H.W. Kämink-Ebbers
Warmelinckweg 10, 7122 JV
26-april m
 evr. H.W. te Lindert-Roeleveld
Frankenstraat 87/02, 7122 ZS
27-april d
 hr. M.D. van Duijvenvoorde
Lichtenvoordsestraatweg 35/A, 7121 AB
28 april mevr. J.A. Heinen-Kämink
Kemenaweg 49, 7122 XH
28 april mevr. J. te Winkel-ter Maat
Nijverheidsweg 4, 7122 AB
28 april mevr. H.C. Scholten-Winkelhorst
Slatdijk 2, 7122 NJ
29 april dhr. G.C. Wildenbeest
Koeweide 32, 7121 EJ
29 april mevr. A. Ebbers-Wevers
Varsseveldsestraatweg 13/C, 7122 CA
29 april dhr. G.J. Fukkink
Koopmanstraat 81, 7121 VS

je leven gebeuren die je niet begrijpt. Pijnlijke en
moeilijke gebeurtenissen waarbij je je afvraagt:
Waar is God? Wie is God? Waarom heeft Hij
dit laten gebeuren? Waarom grijpt Hij niet in?
Hij is toch de Eeuwige, de Almachtige? Hij is
toch liefde? Is dit dan liefde? Is dit dan goed?
Waarom? Ook de oorlog in de Oekraïne en de
gevolgen daarvan roepen deze vraag op. Zelfs
Gods Zoon riep in zijn diepste nood aan het kruis:
‘Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matteüs 27: 46).
Wij krijgen vaak geen antwoord op al onze
vragen. God vraagt ons of we, met al onze onbeantwoorde vragen, op Hem willen vertrouwen.
Bovendien belooft Hij dat Hij, door al deze ellende
heen, straks alles goed zal maken. Paulus zegt
het zo: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van
deze tijd in geen verhouding staat tot de luister
die ons in de toekomst zal worden geopenbaard
(Romeinen 8:18).
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Pastoraat

Elizabeth
van Deventer

Antwoord
Er is geen ‘waarom?’
Waarom is geen vraag
Er is geen ‘wanneer?’
Alleen maar vandaag
Er is geen ‘waartoe?’
Verstand heeft een grens
En er is geen ‘wie?’
Want wat is een mens?

De afgelopen weken heb ik mij, naast het pasto
raat voor gemeenteleden, ook beziggehouden
met de vluchtelingen uit Oekraïne. Ik ben onder
de indruk van het werk dat door vrijwilligers is
en wordt verzet. Samen proberen we er te zijn
voor hen en voor de gezinnen die hen zo gastvrij
hebben opgenomen. Het jongerenhuis op Ludger
straat 66 bood onderdak: de kleinere kinderen
speelden in en rond het jongerenhuis, de pubers
hebben er les. Ik geniet wanneer ik hen (weer)
hoor lachen.

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

Verhuizingen

Maar in de dofheid van dit verdriet
Is daar ‘IK BEN’ die alles ziet
Die alles hoort, die alles weet
Hij die geen vogeltje vergeet

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.

Dus vraag je ‘waarom?’
Dan zegt Hij: IK BEN
En vraag je ‘wanneer?’
Dan zegt Hij: IK KEN
En vraag je ‘waartoe?’
Dan zegt Hij: IK WEET
En vraag je Hem ‘wie?’
Dan zegt Hij: IK HEET

Ziekte

Anne Lies Mossel-de Kievit
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Dhr. Wim van Burk, wonende aan De Miggelt 26,
is een aantal keren opgenomen in het Beatrixziekenhuis en Pronsweide 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.

Dopen
Zondag 10 april zal Maas Demkes worden
gedoopt in de Oude Helenakerk. Op zondag 1 mei
zal Loek Simmelink worden gedoopt in de Oude
Helenakerk. Feest in de kerk! Mocht je ook je kind
willen laten dopen, neem dan contact met me op.
Dan maken we er samen een feest van.

Algemeen
Bel of mail me wanneer er sprake is van levensvragen, zingevingsvragen, ziekte of overlijden.
Van maandag tot en met donderdag ben ik telefonisch (meestal goed) bereikbaar, van vrijdag tot
en met zondag ben ik bereikbaar voor noodgevallen. Als ik in gesprek of vergadering ben, neem
ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk terug. U
kunt ook een boodschap op de voicemail achterlaten, een whatsappberichtje sturen of mij
mailen.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer

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

In deze veertigdagentijd worden we misschien
nog wel meer dan anders geconfronteerd met
het leed dat in de wereld is of wellicht ook met
het leed dat ons eigen leven binnenkwam. Wat
kan God soms ver weg lijken! Dat lezen we ook in
onderstaand gebed van een onbekende schrijver
die een gebed schreef bij Goede Vrijdag:

Als U ver weg lijkt
Schepper van hemel en aarde,
soms zijn onze dagen
als een nacht zonder uitzicht
en als dreigende golven
die ons overspoelen.
U lijkt dan zo ver weg
en angst doet ons bidden:
‘God, waarom hebt U ons verlaten!’
Vergeef ons
als we geen vertrouwen hebben.
Schenk ons de vaste overtuiging
dat U ons nooit verlaat
en dat U er bent
voor ieder levend wezen.
Moge de geestkracht
van de Heer Jezus
ons steeds overeind houden.
Vandaag en alle dagen.

Wijk Noord

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

Zieken
Mevr. Doornink-Augustijn, Bredevoortsestraatweg
3A, was opgenomen in het SKB en is nu voor revalidatie overgeplaatst naar Pronsweide. Mocht u
Corrie een kaart willen sturen, dan kan dat naar
afdeling Revalidatie 3, kamer 121, Morgenzonweg
29, 7101 BH Winterswijk. We wensen haar vanuit
de gemeente een voorspoedig herstel.
Dhr. Mateman, Lage Veld 106, is dankbaar dat hij
weer thuis is vanuit het ziekenhuis in Enschede.
Benny, we hopen dat je thuis verder mag
aansterken.
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
Op 29 maart, nog geen twee weken na zijn
thuiskomst uit het ziekenhuis, is overleden Chris
Jansen, Lage Veld 9. We wensen Hennie, Vincent
en Danny Gods kracht en nabijheid toe en de
steun van de mensen om hen heen om hun verdriet te kunnen dragen. In een volgende editie
van KerkVenster zal een in memoriam worden
opgenomen.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 21 maart is overleden Bennie Westerveld,
Halte
weg 31, in de leeftijd van 76 jaar. Wij
wensen zijn vrouw Joke, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Bastiaan van Eerden, Weversborgdijk 1a.

Geboren
Op 10 maart is Bram Leonard geboren, zoon van
Bob en Ilse Maas, Waliënseweg 3 in Winterswijk.
Van harte gefeliciteerd met Bram!
Een hartelijke groet en goede paasdagen wensen
wij u en jullie allen,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wilma de Jong

Folkert de Jong

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

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

Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen

Kobus
Als jij iemand kent die wel een steuntje in de rug
kan gebruiken of juist iemand waarvan je denkt
dat ie wel eens in het zonnetje gezet mag worden,
laat het ons dan weten. Wij gaan dan iets lekkers
bakken om deze persoon eens een ‘Bak(sel) vol
liefde’ te bezorgen. Het kan natuurlijk ook zo zijn
dat jij graag bakt en ons hierbij wilt helpen. Ook
dat horen we natuurlijk graag!

Overleden
Toch nog onverwacht is zondag 20 maart mevr.
Arentsen-Assink, Pasopweg 2b, op 91-jarige
leeftijd overleden. Verdrietig maar vervuld van
mooie herinneringen en dankbaarheid hebben
de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Dien
losgelaten.
Mevr. Antje Bos-Jansen, Bijnenweg, is vrijdag 25
maart overleden. Zij werd 74 jaar en laat echtgenoot, kinderen en kleinkinderen en een achterkleinkind na.
Beide families Gods troost en sterkte toegewenst
in dit gemis.

Ziekte
Dhr. Gerrit Hartemink, voormalig organist en
wonende aan Varsseveldsestraatweg 17L is
wegens ernstige ziekte een behandeltraject ingegaan. Wij hopen dat de behandelingen aanslaan
en wensen hem en Ans kracht, sterkte en Gods
nabijheid toe.
Allen die ziek zijn, allen die zorgen hebben om
hen die ziek zijn, allen die zorgen hebben om de
eigen gezondheid en allen die mensen verzorgen
en verplegen, van harte beterschap en Gods
nabijheid toegewenst.

Pastoraat
In het kader van ‘City pastoraat Open Deuren’
zijn donderdag 17 maart de inloopochtenden
in Elim gestart. Op moment van schrijven zijn er
twee inloopochtenden geweest. Het team was
aangenaam verrast door het aantal bezoekers!
Deze gaven aan zich welkom te voelen en waren
blij te zijn gekomen. Men vond het gezelschap
aangenaam en de aankleding van de zaal en
de sfeer gezellig. Met een compliment aan de
gastvrouwen en graag tot ziens op een van de
inloopochtenden!
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

De eerste bijeenkomsten van het C
ontextueel
Bijbel
lezen voor vrouwen zijn geweest. Op
woensdag 13 en 20 april, 18 mei en 15 juni
vinden de volgende bijeenkomsten 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, dan
kan ik je laten weten of we in de Zuiderkerk of in
het Jongerenhuis bijeenkomen.
ds. Elizabeth van Deventer
ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com –
tel. 06 1085 5041

Samen bouwen we aan een netwerk waarin we
lief en leed met elkaar mogen delen. Het lief dat
met ons gedeeld is delen we ook graag met jullie!
Wie betrokken wil worden (en we hopen dat jij
dat wilt: we kunnen nog wel bakkers, rondbrengers of mensen met ideeën gebruiken!) stuur dan
een mailtje naar folkert.j.de.jong@gmail.com
Wie met dingen worstelen, bekend of niet bekend,
deze bemoediging van Jezus: Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust
geven.
ds. Folkert de Jong

De eerste Achterhoekse
Pride Maand in juni 2022
Er komt een Achterhoekse Pride Maand in juni
2022. In deze maand worden mensen samengebracht om te vieren hoe mooi, divers en kleurrijk
de Achterhoek is. Het is de bedoeling dat er in juni
door de gehele Achterhoek een afwisselend programma komt. De Pride maand gaat niet alleen
over de rechten van LHBTIQ+’ers, de verzamelnaam voor de regenboog community. Het gaat
natuurlijk over die groep, maar het gaat er ook
over dat je gewoon jezelf mag zijn.
Op zondag 12 juni is er een Regenboogdienst met
als thema ‘Pride’ in de Zuiderkerk in Aalten. De
Aaltense Regenboogdiensten worden altijd voorbereid door een groep mensen. Inmiddels hebben
drie mensen uit de Regenboog community zich
gemeld en hebben we voor het eerst bij elkaar
gezeten om deze dienst voor te bereiden. Mocht
je ook mee willen denken of doen, dan horen we
dat graag. Meld je bij mij of 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
Rudi ter Maat - ruditermaat@gmail.com
tel. 06 2399 1407
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Kleur in de kerk - Een lap stof vol symboliek
Een lap stof, meer is het niet op het
eerste gezicht. Maar er zit meer achter
het zogenaamde ‘antependium’.
Of het nu gaat om een kleed voor
de avondmaalstafel, een doek aan
de voorkant van de kansel, of een
decoratie aan de muur: het draait
vooral om de symboliek.
Het antependium (letterlijk: voorhangsel) is een
onderdeel van de liturgische aankleding van de
dienst en komt in verschillende vormen en maten.
Meestal is het een lap stof, maar soms is het ook
van hout of metaal.
In de katholieke kerk worden antependia al eeuwenlang gebruikt om het altaar een extra uitstraling van heiligheid en gewijdheid te geven. Het
altaar is immers een bijzonder onderdeel van de
kerk: het wordt gezien als de plek waar brood en
wijn daadwerkelijk veranderen in het lichaam en
bloed van Jezus.

Overbodige luxe
In protestantse kerken ging het er aanvankelijk
soberder aan toe. Een antependium werd gezien
als overbodige luxe. En misschien ook als ‘iets
echt katholieks’, waar de eerste protestanten niet
zo van gediend waren.
Na de Reformatie namen protestanten dan ook
grote soberheid in acht, ook wat kleur betreft.
Alleen bij de viering van het avondmaal legden
ze een wit kleed over de avondmaalstafel. Lutheranen en Anglicanen daarentegen behielden op
veel plaatsen wel een sobere veelkleurigheid.

Terug van weggeweest
Onder invloed van de ‘liturgische beweging’ uit
de jaren twintig van de twintigste eeuw kwam
hier in calvinistische kerken geleidelijk aan verandering in. In protestantse kringen kwam meer
aandacht voor het liturgische kerkjaar en de bijbehorende rituelen. Ook ontstond er aandacht
voor symbolen en het gebruik van kleuren.
Zo keerde ook het antependium terug van weggeweest, maar dan in een eigentijds jasje. In
steeds meer calvinistische kerken kwamen doeken
te hangen voor avondmaalstafel, kansel en (eventueel) lezenaar. Predikanten gingen een stola
over hun toga dragen in dezelfde kleur als het
antependium.

Perspectief
Veel kerken hebben hun eigen antependia, soms
ontworpen door gemeenteleden. Soms fungeren
de doeken alleen als toevoeging op het avondmaalskleed, soms hangt er standaard een lap stof
aan de kansel. Vaak wisselt die wel door het jaar
heen, zodat de kleuren en symbolen passen bij de
tijd in het liturgisch jaar.
Op deze manier plaatst het antependium de
dienst in perspectief: de viering vindt plaats op

een specifiek moment in het jaar en daar horen
een bepaalde sfeer en symboliek bij.

Liturgische kleuren
Door het kerkelijk jaar heen worden vier kleuren
gebruikt: wit, rood, paars en groen. Deze hebben
elk een eigen betekenis:
• Groen: het liturgisch kerkjaar is overwegend
groen. Deze kleur symboliseert groei en hoop,
het goede leven, verwachting. Groene antependia worden vooral gebruikt na de kerstperiode (dus vanaf 6 januari) tot Aswoensdag, en
in de periode tussen Pinksteren en Advent, een
overwegend feestloze tijd in het kerkelijk jaar.
• Paars is de kleur van soberheid, bezinning,
inkeer, rouw en boete. Deze kleur wordt
gebruikt tijdens Advent, omdat dit de tijd
is waarin de kerk stilstaat bij de komst van
Christus. Op de derde zondag van Advent wordt
vaak een lichtere kleur paars gebruikt, bijna
roze. Die symboliseert de vreugde omdat Kerst
bijna aanbreekt. Tijdens de Veertigdagentijd is
paars opnieuw de liturgische kleur.
Paars als kleur van de soberheid is eigenlijk bijzonder, want vroeger was paars – purper – zo’n
beetje de duurste kleur. Hij kon alleen worden
gemaakt met pigment uit de klieren van een
bepaalde soort slakken. Paarse stof was daardoor
meer waard dan goud. De drager kreeg er automatisch een bijzondere status door. Wie het kon
betalen – koningen, keizers, kerkelijke heersers –
had duidelijk aanzien.

• Wit is de kleur van reinheid, nieuw leven, bevrijding, licht, feest en vernieuwing. Deze kleur is
de dominante kleur tussen de verschillende
feesten en seizoen door: vanaf Kerst tot en met
6 januari en tussen Pasen en Pinksteren.
• Rood is de kleur van vuur en inspiratie en verwijst naar de Heilige Geest. Traditioneel wordt
deze kleur alleen ingezet tijdens Pinksteren.
Sommige gemeenten gebruiken de kleur ook bij
het bevestigen van ambtsdragers in een nieuwe
functie.
Tekst: Judith van der Spoel
Illustratie: Jorinde Grandia
Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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In memoriam
Elisabeth Johanna
Kämink

Hendrika
Schutte-Meinen

Jan Kingma

~Alies ~

~ Riek ~

~Jan~

geboren
21 mei 1964
overleden
3 maart 2022

geboren
9 juni 1928
overleden
18 maart 2022

geboren
23 augustus 1935
overleden
18 maart 2022

Na een lange ziektegeschiedenis overleed Alies
Kämink op 57-jarige leeftijd. Op de Haart groeide
ze op. Ze had van kleins af aan al een levendige
belangstelling voor bloemen en planten. Van huis
uit werd dat gestimuleerd, onder andere doordat
ze al op jonge leeftijd haar eigen tuintje kreeg.
Ze hield er niet van op de voorgrond te staan.
Soms maakte dat bij onderwijzers de indruk dat
ze niet geïnteresseerd was. Het tegenovergestelde
was het geval. Alies pakte elke taak, die ze op zich
nam, enorm serieus op. Of het nu betaald werk
was of vrijwilligerswerk. Toen ze samen met haar
partner Ronald een kwekerij met vaste planten en
dahlia’s runde, ontwierp ze borders en sleutelde
net zo lang aan het ontwerp tot ze tevreden was.
Dat was meestal midden in de nacht.
Ze werkten samen hard om van hun kwekerij een
succes te maken. De ontwerpen, maar ook de
uitstalling van de planten op de Farm & Country
Fair, was echt haar ding. De website had ze vorm
gegeven en ze kreeg daar veel complimenten
voor, ook uit het buitenland. Alies zelf zou het
waarschijnlijk vreselijk hebben gevonden als ik
achter elkaar een heel aantal kwaliteiten van
haar opnoemde; ze bleef bescheiden en wilde
zich daar niet op laten voorstaan.
Ze hield de meeste mensen op afstand, maar was
zeer verknocht en verbonden aan haar partner en
dochter. Ze deed veel vrijwilligerswerk, ook voor
de kerk. Over de inhoud van haar geloof zei ze
niet veel. Ze hield erg van stiltevieringen, waarin
de stilte het belangrijkste van de viering is. Ze
was scriba in de moeilijke jaren dat de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde kerk samengingen in Bredevoort. Natuurlijk deed ze ook het
werk van scriba tot in de perfectie.
Toen ze ziek was ging ze het eerste jaar met grote
voortvarendheid aan haar herstel werken, zoals
haar gewoonte was. Na een jaar werd als reactie
op de tumor een syndroom bij haar vastgesteld,
dat haar steeds meer verzwakte. Dat werd een
moeilijke tijd voor haar en haar gezin. Beter
worden bleef bovenaan staan en ze wilde niet
toegeven aan wat haar overkwam.
Na eerst thuis verpleegd te zijn, daarna in verschillende instellingen is ze overleden op 3 maart.
Een week later werd er in kleine kring afscheid
van haar genomen. Bij velen blijft zij met haar
bescheiden en vriendelijke persoonlijkheid een
plaats innemen in het hart. Wij wensen allen die
Alies zullen missen, in de eerste plaats haar man
en dochter veel sterkte toe.

Riek werd geboren op 9 juni 1928 in Bredevoort.
Ze groeide op, samen met broer Cornelis en zus
Jo, op de boerderij die naast ‘De Leste Stuuver’
aan de beek lag. Ze had een fijne jeugd. De kerk
en het geloof speelden een belangrijke rol in haar
leven. Ze leerde om er voor anderen te zijn. Ze
was twaalf toen de oorlog uitbrak. Dat was heftig
voor haar: de onderduikers, de bommen en de
vernielingen.
Na de lagere school heeft Riek bij verschillende
mensen gewerkt en ze hielp ook op de boerderij.
In 1952 leerde ze Dirk Schutte kennen. Ze
trouwden op 16 augustus 1956. Ze gingen bij
de ouders van Dirk inwonen. Het was een goede
tijd, al was het inwonen niet altijd gemakkelijk.
Door hard werken en sparen konden ze vol trots in
1964 een prachtig huis aan de Damstraat kopen.
Ze kregen drie kinderen: Hanneke, Jan en Elly.
Riek had een vast geloof. Ze ging trouw naar de
kerk en heeft via de Hervormde Vrouwen Dienst
veel betekend voor anderen. Ze stond altijd voor
anderen klaar, binnen en buiten de familie. Ze was
een lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootoma. De kinderen kregen alle ruimte om zich te
ontwikkelen. Ze genoot van haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen en was trots op ze.
Haar passie was de natuur en tuinieren. Ze genoot van de bloemen, planten en vogels. Ze
vond het heerlijk om op vakantie te gaan en uitstapjes te maken samen met Cor en Greta en Jo
en Hans. Lekker eten en drinken was belangrijk.
‘Koffiedrinken met altied wat in d‘n linker hand.
Wi-j bunt van de aetende familie’, zei ze altijd.
Het was heftig voor Riek toen Dirk ernstig ziek
werd. Ze heeft hem tot het einde toe liefdevol verzorgd. Ze was een sterke vrouw. Moedig ging ze
verder.
Toen het aan de Damstraat wat teveel werd, is
Riek verhuisd naar de Hooge Grindte. Daar heeft
ze een goede tijd gehad. Toen haar gezondheid
minder werd en ze dementie kreeg, is ze verhuisd
naar Den Es in Varsseveld. Daar heeft ze een paar
goede, fijne jaren gehad. Na een val ging haar
gezondheid langzaam achteruit. En op 18 maart
is ze rustig ingeslapen. Ze vertrouwde op God en
is nu veilig bij Hem en haar grote liefde Dirk.
Riek … tjuuu … Kreggel holl’n!

Jan Kingma kwam in 2000 in Aalten wonen.
Met zijn partner Winy Navis woonde hij in de
Herenstraat. Ze leerden elkaar kennen tijdens
een vakantieweek in de Blije Werelt te Lunteren.
De wortels van Jan lagen in het Friese Birdaard,
een dorpje aan de Dokkummer Ee. Jan kon goed
wennen in de Achterhoek en was graag in Aalten.
Veel Aaltenaren kenden hem. Als hij op pad was
voor de boodschappen maakte hij een praatje en
had hij voor veel mensen een groet.

Ada Endeveld (aanpassingen Ronald)

Anneke Wattel-de Vries

Jan was een gelovig mens met gereformeerde
wortels. Op één van zijn Friese spreuken in zijn
woonkamer stond ‘Leauwe is in medisyn tsjin
de eangstme’. ‘Het geloof is een medicijn tegen
de angst’. Zo lang hij kon, was Jan een trouwe
kerkganger. Hij zong graag geestelijke liederen.
Dan zong hij boven zichzelf uit en was hij even
‘in het paradijs’. Zijn geloof gaf hem hoop en
vertrouwen dat het hierna alleen maar beter
kon worden. Hij vertrouwde op een God die alles
nieuw zou maken. Daar sprak hij geregeld over.
‘De jongste dag moet nog komen. Wacht maar,
het beste komt nog’, zei Jan dan.
In 2015 verhuisden Jan en Winy naar verzorgingshuis ‘t Ambthuis in Bredevoort. Voor Jan
een moeilijke overgang. Zijn vaste ritme was weggevallen en ook de diverse contacten. Twee jaar
later verhuisde Jan naar verpleeghuis Den Es in
Varsseveld, waar hij een goede tijd heeft gehad
en genoot van de activiteiten en de warme zorg.
Naarmate de tijd verstreek ging Jan Kingma
verder van de wereld weg elke dag een beetje,
dichter naar de hemel toe elke dag een treetje.
Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 25 maart
lazen we uit Openbaring: ‘Ik zag een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde.’ De plaats waar geen
pijn en verdriet meer is, enkel liefde en vrede. Het
is hem zo van harte gegund!
ds. Anna van der Maas (schoonzus)
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Geleuf ’t noo maor!
Berendina
Wilhelmina
Arentsen-Assink
~Dien~
geboren
23 september 1930
overleden
20 maart 2022
Dien werd geboren op 23 september 1930 op
de Haart bij Assink van de mölle, als jongste in
een gezin van vijf. Ze had twee broers en twee
zussen.
Tot haar tiende jaar had ze een gelukkig en
onbezorgd leven. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Die periode heeft grote invloed
gehad op haar leven.
Al vroeg moest ze uit huis om te werken bij
familie Assink aan de Welpshofweg in Dale.
Hier leerde ze tijdens een bruiloft Herman
Arentsen kennen en op 5 november 1953 zijn
ze getrouwd. Er werden vier kinderen geboren:
Han, Henk, Rita, Wim.
Ze hadden de boerderij, vader ging er nog bij
uit werken waardoor er veel werk voor moeder
overbleef. Dit heeft ze altijd met veel plezier
gedaan.
Toen er kleinkinderen kwamen, paste ze heel
vaak op en genoot ervan hen allemaal om zich
heen te hebben.
Ruim dertig jaar geleden is moeder heel
erg ziek geweest, ze had lymfklierkanker. Er
volgden een operatie en chemokuren. Ze is er
erg ziek van geweest, maar ze kwam er weer
bovenop. Daar was ze heel erg dankbaar voor
en sinds die tijd was het een soort roeping voor
haar om iedereen die ziek was een kaartje te
sturen of om op bezoek te gaan.
De groentetuin was haar geliefde bezigheid
en tot vorig jaar heeft ze nog van alles in de
diepvries gemaakt en boontjes geweckt. Dit
jaar voelde ze dat de moestuin niks meer zou
worden, maar ze had wel een idee om er een
bloemenmengsel in te zaaien.
De laatste jaren merkte moeder dat ze lichamelijk achteruitging. Vorig jaar kreeg ze wondroos aan haar been en kwam de buurtzorg om
haar been te verzorgen.
Moeder vond het vervelend om iemand tot
last te zijn. Voor haar was het heel belangrijk
haar zelfstandigheid te behouden.
Vorig jaar augustus bleek dat ze darmkanker
met uitzaaiingen had. Een behandeling zou
niet meer zinvol zijn. Na de diagnose was ze
even van slag maar al snel zei ze: ‘ik heb er
ruim dertig bonusjaren bijgekregen.’
Afgelopen winter ging het op en af; op goede
dagen liep ze haar rondje, op slechtere dagen
rustte ze veel. Woensdag 16 maart is ze nog
gaan stemmen in ‘t Romienendal.
Zaterdag
avond 19 maart werd ze erg benauwd en gaf ze duidelijk aan dat het klaar
was. Zondagochtend heeft ze met velen nog
een gesprekje gehad en ‘s avonds is moeder
vredig ingeslapen.
de kinderen

Paosen in oktober
Eschrevven deur: Jan van Eerden
Daor zat hee dan in ne wildvrömde kerke een
betjen veur zich uut te kieken. In de wieten zag-e
ziene vrouwe Ineke een keersken anstaeken. Hee
had niks met dat kerkeleke gezemel, zoat hee dat
altied neumen. Maor Ineke von der op één af
andere manier röste bi-j. Altied at ze der een paar
dagen tussenuut wazzen, mos der zo neudeg ne
kerke bekekken worden en een keersken worden
an-estokken. Now ja, hee was al lange bli-j dat
hee neet de helen dag met mos hen winkelen.
En noo hee daor zo in dee kerkbanke zat, dwalen
ziene gedachten alle kanten op.
‘t Was in de kerke een betjen donker, maor dat
heurt ok bi-j zo’ne olde kerke. Deur ‘t bewolkte
weer kwam der ok neet völle lecht deur de roeten
naor binnen. Gin wonder ok, ‘t was uut-endeleke
ok al oktober en dan he’j al van dee bewolkte
sombere dagen. Hee zag dat Ineke inmiddels op
‘n banke bi-j de keersen was gaon zitten. Een jaor
of vief gelaene ston hun laeven in één keer op
kop. Ineke von holvast in ‘t geleuf en veur ‘m was
‘t juust de anleiding um veurgood de deure achter
zich dichte te trekken. Gek eigenlek dat mensen
zo verschillend op een en dezelfde situatie könt
reageren, von hee.
Soms bunt der momenten dat ‘t lik of de grond
onder ow wegzakt en der gin enkel holvaste of
uutweg meer is. A’j dan op zo’n moment gin taal
of teken van den zogenaamden God heurt, now
dan is ‘t vlot gebeurd met ‘t geleuf. Zo warken
dat bi-j ‘m teminste wal, maor bi-j Ineke kennelek
neet.
Toch missen hee ‘t ok wal ‘n betjen want ‘t is
natuurlek wal fijn da’j vertrouwen hebt. Vertrouwen da’j der nooit allene veur staot en dat
alles uut-endeleke good kump. Wat dat betreft
was hee haost jaloers op ziene vrouwe. Natuurlek
had hee wal vrienden en familie wiet der altied
wazzen en ok in de natuur von-e ziene röste. Nae
der wazzen goeie momenten zat, daor lag ‘t neet
an. Maor God leet ‘t mooi afwetten toen ‘t der op
ankwam. Hee was der in ‘t begin helleg op ewest,
wat natuurlek ok nargens op slöt, want a’j neet
geleuft in het bestaon van iets of iemand, dan
kö’j der ok neet helleg op waen. Hee ston op en
dröttelen via de zietbeuken van de kerke richting
Ineke, wiet nog steeds in de banke zat.
An de mure hingen wat gedichten en uutspraken
in wisselliesten. Zien oge veel op een lieste waorin
een uutspraak van Herman Finkers ston. Altied
lachen den Finkers dacht hee, maor dizzen blek
nogal serieus te waen. Der ston: ‘Ik kan me niet
voorstellen dat er iemand is die niet gelooft,
alleen het Godsbeeld is bij iedereen verschillend.’
Ja, zo kö’j ‘t natuurlek ok bekieken, dacht hee en
ongemarkt dwalen ziene gedachten af naor iets
waorin hee dan wal kon geleuven.
Now ja, ik geleuve in kracht waordeur ni-j laeven
kan ontstaon en de natuur in ‘t veurjaor weer tut
laeven kump, en natuurlek in de liefde en in goeie

zaken, zoas ummekieken naor de medemens.
Zo kon hee toch al heel wat dingen bedenken
waorin hee wal geleuven. Maor ‘t wazzen bi-jnao allemaole onzichtbaore zaken. Um dat dan
God te neumen is wal heel wiet ezocht, von hee.
Misschien was God wal de oorsprong van al het
goede, wee zol ’t zeggen?
‘t Wordt tied da’k naor buten gao, dacht hee,
anders begin ik nog te geleuven ok, en hee
gräölen iets. Hee dacht nog effen an Maria
uut ‘t paosverhaal wiet Jezus anzag veur den
tuinman. Zelfs Maria herkennen God neet.
Noo mot ‘t toch neet gekker worden, ‘t is oktober,
ik denke an ‘t paosverhaal terwijl a’k neet ens
geleuve. Gelukkeg kwam Ineke der anlopen, zodat
ze naor buten konnen. Samen lepen ze langst de
liesten met gedichten en uutspraken. Onbewust
blevven ze bi-j een gedicht van A.F. Troost staon.
‘t Endigen met:
Wanneer ik val, dan valt U mee,
U zult mij niet beschamen:
zeg ik geen ja, roep ik zelfs nee,
dan nog zegt U geen amen,
dan draagt U mij door het heelal,
dan valt U tot ik niet meer val,
dan valt U met mij samen.
Op één of andere maniere kwam ‘t woord
Rabboeni in ‘m op, maor hee zei niks. De zonne
prikken deur de wolken. De zonnestraolen
schenen deur de roeten en zetten de kerke in een
helder roodachteg harfstlecht. Waarachteg dacht
hee; ‘t lik jo wal Paosen in oktober en hee knep ‘s
iets in de hand van Ineke. Ze gräölen wat, want
zee geleuven ok in mekare.
Wanneer ik val, dan valt U mee,
al valt U mij ook tegen –
soms roep ik ja, maar zegt U nee,
al smeek ik om Uw zegen.
En hoe ik dan ook zuchtend zoek
naar zon en licht, de nacht vervloek,
ik voel mij doodgezwegen.
Wanneer ik val, dan valt U mee,
Uw vleugels zullen dragen!
Al val ik in de diepste zee,
een oceaan vol vragen –
U blijft de grond van mijn bestaan,
mijn sterke rots van jongs af aan,
in al mijn levensdagen.
Wanneer ik val, dan valt U mee,
U zult mij niet beschamen:
zeg ik geen ja, roep ik zelfs nee,
dan nog zegt U geen amen,
dan draagt U mij door het heelal,
dan valt U tot ik niet meer val,
dan valt U met mij samen.
André F. Troost
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Passage
Dinsdag 19 april om 19.30 uur
in de Zuiderkerk
Op deze avond komt Dolf Ruesink, journalist en
schrijver, met een programma over de nostalgische jaren vijftig en zestig. Hij heeft verhalen,
foto’s, films, muziek, humor en attributen uit die
jaren.

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.

Zou ik Hem ook niet
hebben willen zien?
O, wat een blijdschap
heeft het moeten geven,
want wélk een boodschap :
de Heer is in leven !
Zou ‘k daar geweest zijn,
wat had het mij gedaan,
indien men mij zei,
dat Hij was opgestaan ?
Had ik het geloofd,
als zonneklaar aanvaard,
of zou ongeloof
mijn geest hebben bezwaard ?

Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor zal op zondag 10 april 2022
een volledig concert verzorgen in de Oude Helenakerk aan de Markt te Aalten.
Het kerstconcert in december moest vanwege
de coronapandemie helaas worden afgelast,
daarom zijn de koorleden verheugd dat er nu in
de aanloop naar Pasen alsnog een concert kan
worden gegeven in de voor hen bekende Oude
Helenakerk. Het repertoire zal uiteraard worden
aangepast.
De schoonheid van deze muziek spreekt velen
aan, ook zonder dat men de taal begrijpt. Dat zal
wel de oorzaak zijn van de bloeiende Byzantijnse
koorcultuur, ook in deze regio. De stemmen van
het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor onder
leiding van Paul Kempers zullen prachtig klinken,
het is ook een uiterst ‘wendbaar’ koor; binnen
een enkele maat weet men van voluit volume
naar een fluisterzacht pianissimo te komen.
Koorsolisten zijn goed op hun taak berekend en
voegen zich dadelijk weer onmerkbaar in het
klankgeheel. Er wordt a capella gezongen, voor
het overgrote gedeelte uit het hoofd. De concentratie is optimaal vanuit een voorname zang
houding die elk lied zo geeft wat het nodig heeft.
Een aardige impressie is al te vinden
op YouTube: EBKK1987.

Er wordt extra aandacht gegeven aan
de s ituatie in Oekraïne door voorwoord,
repertoire- en kledingkeuze.

Concertaanvang 15.00 uur,
kerk open vanaf 14.15 uur
Kaarten à € 12,50 in de voorverkoop/
€ 15,00 aan de kassa. Toegang kerk via Elim en
Marktzijde (Marktzijde is rolstoel toegankelijk).

Voorverkoopadressen in Aalten:
• Meneer Kees, Bredevoortsestraatweg 3
• Messink & Prinsen, Landstraat 39
• Primera, Bredevoortsestraatweg 8.
• www.kerkvenster.nl /webshop

Voorverkoop of kaartreservering:
• Ina van de Put, Hogestraat 75a,
tel.0543-476171
• Siny Veneberg, Kreeft 6,
tel. 0543-471203.

Organisatie:
Stichting Restauratiefonds voor de
Oude Helenakerk aan de Markt te Aalten

De steen..., het graf leeg...,
Zijn lichaam dat verdween...,
hoop die men weer kreeg,
toen Hij ineens verscheen.
Zou ‘k zijn als Thomas,
nog tastend in het duister,
zicht krijgen dàn pas,
geraakt door Zijn luister ?
Zou ik Hem ook niet
graag hebben willen zien ?
‘Zalig is hij die
gelooft zonder te zien!’

Priscilla Laneuze
bron: www.gedichtensite.nl
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Hallo allema

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.

al

Zondag is he
t Palmpasen
dan denken we
intocht in Jeru
aan de
zalem.
Dat Jezus als
koning wordt
binnengehaald
het lijden begint
voordat
.
Maandag begint
de stille week.
In de stille week
we aan wat er
denken
allemaal gebeur
de en moest ge
zodat de weg na
beuren
ar God open is
.
Wens jullie alle
maal een goed
e en gezegende
en een mooi pa
week toe
asfeest.
Jezus is voor on
s gestorven en
opgestaan.
Jezus overwint
de dood!
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 5093 6465

Filmavond de KruX!
Woensdag 20 april, 1930 uur, Schiller

‘Calvary,’ een film uit 2014, van John Michael
Donnaugh, met o.a. Brendan Gleeson, Dylan
Moran en Aiden Gillen (bekend als Littlefinger,
Game of Thrones).

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.

Stel, je bent een katholiek priester, een goeie, in
een klein dorpje in Ierland. Op een goede dag
komt iemand bij je biechten en in de biecht
belooft hij je over een week te vermoorden.
Als kind is hij misbruikt door een priester en dus
moet er iemand boeten. De priester krijgt een
week tijd om zich voor te bereiden op zijn dood.
Dit klinkt als zware kost, en is het ook, maar
het is ook een film vol zwarte humor en lichte
momenten. Zijn parochianen zijn namelijk ook
wat eigenaardig. En natuurlijk is de vraag: wat
gaat de priester nu doen?
We hebben bij de KruX al eens eerder een film
gekeken, dit wilden we toch eens herhalen. Een
film over zonde, vergeving, opoffering past helemaal bij Pasen.
Het blijft natuurlijk niet alleen bij film kijken. We
praten erover door. Dit is wel zo’n film om over
door te bomen.

Welkom!
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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 2871 6924.
KerkVenster wordt in
eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
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Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
29 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 20 april 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.
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en bronvermelding
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Wist je dat ...
… dit een Andersumme is met allerlei nieuwtjes uit
het jeugdwerk?

Wist je dat …
… Ludgerstraat 66 intussen volop gebruikt wordt
voor allerlei activiteiten voor jong en oud? Zo
wordt er elke ochtend op de bovenverdieping
voortgezet onderwijs gegeven voor Oekraïense
tieners en beneden kunnen de kleinere kinderen
spelen. Hierin werken we samen met Figulus, die
ook op woensdagmiddag en donderdagmiddag/
avond jongereninloop organiseren voor de Aaltense jeugd. Maar ook onze ‘eigen’ ( jongeren)
activiteiten vinden plaats in Ludgerstraat 66
zoals de basiscatechese, #Durfte, de Diepgang, eten met de dominee en af en toe een
vergadering.

Tekst en foto’s: Heidi Ebbers

Wist je dat …
… #Durfte is begonnen?! En dat heel veel tieners
hun talenten inzetten voor de kerk en/of voor
anderen? Creatief, in de moestuin, bij A-company
of door wekelijks zo’n 50 kilometer(!) te fietsen
om de verjaardagkaartjes rond te brengen. En
dat dat ook gewoon heel leuk en gezellig is? :-)

Wist je dat …
…
het keukentje uit de Oosterkerk een tweede
leven heeft gekregen op de bovenverdieping van
Ludgerstraat 66?

Wist je dat …
… De Kliederkerk heel gezellig was? Dat we feestelijke hapjes hebben gemaakt, creatief bezig zijn
geweest, hebben gespeeld, gekletst, gedanst,
muziek gemaakt en gevierd hebben? Dat we het
verhaal hoorden van de verloren zoon en ons
daarover hebben verwonderd?

Wist je dat …
… we tijdens de basiscatechese nagedacht hebben
over wat een kerk een kerk maakt en welke
mensen er allemaal bij de kerk betrokken zijn?
En natuurlijk hebben we ook nagedacht over wat
we zelf zouden kunnen doen voor of namens de
kerk. En daar is een prachtig plan uitgekomen. De
kinderen zijn namelijk druk bezig om een benefit
filmmiddag/avond te organiseren. We houden
jullie op de hoogte!

