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Niet zomaar wat tekeningen
Tekst: Arnold Arentsen

Foto’s: Jan ter Haar en Arnold Arentsen

Het prachtige gedenkraam in de Oosterkerk van Aalten is de laatste tijd
regelmatig in de publiciteit geweest, mede vanwege de sluiting van de Oosterkerk
als kerkgebouw. Dat is niet zo vreemd want het is immers een uniek gedenkraam
dat, als dank voor hulp aan onderduikers en kinderen uit Rotterdam in de
Tweede Wereldoorlog, werd aangeboden aan de Aaltense gemeenschap.

hij tot 2021 als amateur-glazenier en verzorgde
daarbij ook cursussen en workshops. Nu weer
terug in Aalten om hier hopelijk nog jaren te
genieten van de mooie streek en het maken van
eigen glas-in-loodwerk.
Herman Onnink, oorspronkelijk kruidenier in
Barlo. Later jarenlang de ‘regelneef’ op het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Aalten,
en nu al geruime tijd archivaris bij het archief van
de PGA en actief vrijwilliger bij onder andere het
Nationaal Onderduikmuseum van Aalten.

Onderzoek

Voor het maken van dit raam moest er een
ontwerp komen. Het initiatief daarvoor werd
genomen door ds. Th. Delleman uit Rotterdam,
die eerder predikant was in de Gereformeerde
Kerk van Aalten. Naast een eerste schets werden
er tekeningen op ware grootte gemaakt van ca.
zes meter hoog door ontwerper Marius Richters.
Bij een expositie van zijn werk in 2002 in Rotterdam kwam de vraag naar voren: ‘Waar zijn die
tekeningen gebleven?’
Twee mensen hebben zich ingespannen om de
verloren gewaande ontwerptekeningen (z.g. cartons) van het gedenkraam weer te restaureren,
om te zijner tijd iedereen mee te laten genieten
van de unieke tekeningen:
Jan ter Haar, een gepensioneerde glas-in-lood
hobbyist die voor zijn plezier glas-in-lood ontwerpt en maakt in zijn atelier en zich daarnaast
bezighoudt met historisch onderzoek naar glasin-lood. Van oorsprong afkomstig uit de schilders
bedrijfstak uit Aalten en later in Katwijk werkzaam als docent en consulent voor de vak
opleiding schilderen. Sinds zijn pensioen werkte

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Voor de opzet van een nieuw archief ging Herman
Onnink op onderzoek uit in de archieven van de
toenmalige Gereformeerde Kerk van Aalten. Door
omstandigheden stagneerde dat en werd er later
verder gewerkt aan het archief van de nieuwgevormde Protestantse Gemeente Aalten.
Met het samenvoegen van de archieven moest
ook de kelder van de Oosterkerk geruimd worden.
Wat schetste de verbazing: daar lagen de rollen
met tekeningen bovenop een stoffige kast. Verwaarloosd, vochtig en beschadigd. Daarnaast
ontbrak er op één tekening een deel van het
ontwerp. Hét moment om een deskundige in te
schakelen. Dat was Jan ter Haar die zoals gezegd,
zijn sporen al verdiend had op het gebied van
glas-in-loodramen.
Samen besloten ze, met toestemming van de
kerkrentmeesters, om te onderzoeken of deze
tekeningen nog te redden waren.

Boekje
In een eerder verschenen artikel gaf Jan ter Haar
al aan dat hij verweven was met het gedenkraam
in de Oosterkerk. Als zoon van een schilder kreeg
hij al vaak te maken met kleine restauraties aan
dit raam als er weer eens een aantal ruitjes waren
ingegooid. Daar is ongetwijfeld zijn liefde voor
het glas-in-loodwerk door ontstaan. Dit ging zover
dat hij hele studies heeft gemaakt over dit werk
en geprobeerd heeft om historische feiten boven
tafel te krijgen. Hij heeft hierover zelfs een boekje
uitgebracht. Toen hij samen met zijn vrouw
recentelijk weer in Aalten kwam wonen, werd hij
meteen geconfronteerd met het feit dat de Oosterkerk verkocht zou worden en er zaken opgeruimd dienden te worden. Herman Onnink kwam
dus precies op tijd. Jan met zijn kennis van glasin-lood en Herman als schatbewaarder van de
rijke historie van o.a. de huidige PGA, bleek een
perfecte combinatie.

Restauratie met engelengeduld
De ca. zes meter lange tekeningen werden opgeborgen in plastic buizen in het nieuwe archief in
de Zuiderkerk. Daar konden ze ook op lange tafels
uitgelegd worden. Er werden nogal wat gebreken
geconstateerd:
1. De kwaliteit van het papier waarop de tekeningen gemaakt waren, was slecht. Direct
na de oorlog (oorlogspapier) was dat geen
wonder. Alles was schaars.
2. 
De klimaatomstandigheden in de kelder van
de Oosterkerk hadden ook invloed gehad op
het papier. Met name de vele beschadigingen
werden een probleem om op te lossen.
3. Op een van de vier vellen ontbrak een belangrijk gedeelte van het ontwerp.

Jan ter Haar heeft zich vooral verdiept in de
mogelijkheden van een volledige restauratie. Al
spoedig bleek dat het inschakelen van professionele mensen vele tienduizenden euro’s zou
gaan kosten. Advies werd ingewonnen en Jan en
Herman besloten om het zelf uit te voeren. Ze verdiepten zich in de materie en gingen aan de slag.
Om het kwetsbare papier te verstevigen, werden
er twee lagen rijstpapier aangebracht op de
achterzijde van de tekeningen. Dat was echter
niet zonder gevaar, aangezien het rijstpapier
er nat opgebracht moest worden en het papier
van de tekeningen bijzonder kwetsbaar was en
ook niet helemaal vlak. Dat werd dus heel secuur
werken en dat vergde veel geduld. Daarna werden
de beschadigingen hersteld en werden de zijkanten verstevigd met een speciaal linnenband,
zodat de tekeningen eventueel ook opgehangen
kunnen worden. Bij het ontbrekende gedeelte bij
een van de tekeningen werd een fotografische
tekening van het origineel toegevoegd.
In totaal duurde de restauratie ongeveer zes
weken.
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Overdenking
Onlangs hoorde ik een prachtig lied dat gebaseerd is op de woorden van Jezus volgens het
evangelie naar Johannes 14:27 (Naardense
Bijbelvertaling):
Vrede laat ik u na,
Míjn vrede is het die ík u geef,
Niet zoals de wereld geeft
Geef ík aan u

Originele schets
Voordat er een ontwerp gemaakt kan worden
wordt er een schets gemaakt van het idee. Dit
is waarschijnlijk gedaan om een indruk te geven
van de ideeën die de ontwerper Marius Richters
had voor het gedenkraam. Deze originele schets,
met een handtekening van de ontwerper, is ook
teruggevonden in de kluis van de Oosterkerk.
Deze moest donker bewaard worden, vandaar de
kluis. Daar waren ze dus wel zuinig op geweest.

Jan ter Haar en Herman Onnink zouden het een
geweldig idee vinden als deze originele werk
tekeningen een mooie plek krijgen in de Aaltense
gemeenschap waar iedereen ze kan bewonderen.
Het zou ook een mooi cadeau zijn voor deze twee
mensen die zich geheel vrijwillig hebben ingezet
om zo’n kostbaar stuk geschiedenis te redden van
de papierversnipperaar.

Het lied werd tijdens de coronapandemie
gecomponeerd in liefdevolle herinnering aan
iemand die leefde in de liefde van Christus
en die liefde wilde delen met iedereen die zij
ontmoette.
Door elkaar deze vrede toe te wensen kunnen
we elkaar bemoedigen, inspireren én laten we
woorden van vrede in onze wereld klinken.
De tekst van het lied is:
‘Peace, peace, shalom.
Peace I leave with you, my peace I give to you,
not as the world gives; do not be afraid.
Peace, peace, shalom.’
Vrij vertaald:
Vrede, vrede, shalom
Ik laat je vrede na, mijn vrede geef ik je
Niet zoals de wereld die geeft; wees niet bang
Vrede, vrede, shalom.

Bij het woord vrede denken we meestal aan de
afwezigheid van oorlog, maar vrede in de betekenis van shalom gaat verder dan alleen de
afwezigheid van oorlog. Het heeft een bredere
betekenis.
De basisgedachte van shalom is volledigheid.
Dat betekent de afwezigheid van strijd en
rampen, de afwezigheid van ziekte, de afwezigheid van dakloosheid, de afwezigheid van
honger en dorst, de afwezigheid van armoede
en de afwezigheid van gevangenschap.
Maar bovenal betekent shalom een leven in
harmonie met God.
Het lied is te beluisteren via YouTube.
Vrede, shalom, wens ik u toe,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong
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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

Giften en collectes

ds. Ada Endeveld

Giften maart

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

Giften via wijkmedewerkers/
ouderlingen/ predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 5,00
Diaconie voor Oekraïne  .   .   .   .   .   .  € 110,00

Giften via bank
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Wij feliciteren
Allereerst feliciteren wij dhr. H.J. Meerdink en
mevr. J.B. Meerdink-te Kolstee, Hoeninkdijk 8, die
op 18 mei 55 jaar zijn getrouwd. Van harte gelukgewenst en nog vele gelukkige jaren samen.
Mevr. M. Dansen-Bierens, Ludgerstraat 29-02
in Aalten; mevr. J.H. Lammers-Buunk, Varsseveldsestraat 29C in Aalten; mevr. A.W. EbbersKraaijenbrink , Haartelinksdijk 4 en dhr. G.J. Oonk,
Misterweg 225 zijn in de komende weken jarig.
Mevr. Dansen wordt op 4 mei 95 jaar; mevr. Lammers wordt op 8 mei 84 jaar; mevr. Ebbers en dhr.
Oonk zijn op 11 mei jarig: mevr. Ebbers wordt 92
jaar en dhr. Oonk wordt 83 jaar. Ook alle jarigen
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met allen
die u lief zijn.

Zieken
Dhr. Bonnink heeft begin april een zware operatie
ondergaan. Gelukkig is alles goed gegaan. Hij
mocht een paar dagen eerder naar huis dan verwacht. Hij is nu langzaam zijn krachten aan het
opbouwen. Wij wensen hem veel sterkte toe met
het herstel!
We wensen allen die ziek zijn, gezondheidsklachten hebben of herstellende zijn van een operatie kracht, hoop en zo mogelijk beterschap toe.

€ 10,00

Via Ada
voor de diaconie/vluchtelingen.  .  .  .  . € 50,00

Dodenherdenking
Bredevoort
Op 4 mei vindt de dodenherdenking in
Brede
voort plaats. Dat gebeurt bij het
monument achter de kruidentuin aan de
Ambthuiswal-Boterstraat. Dit monument is
in het verleden van passende geëmailleerde
afbeeldingen voorzien door kinderen van
basisschool ’t Bastion.

Foto’s:
Jan Ebbers
De herdenking begint om 19.30 uur met
het luiden van de klokken van de St. Joriskerk. Een afgevaardigde van het college
van burgemeester en wethouders zal aanwezig zijn. Kinderen van de basisschool en
twee Bredevoorters zullen bloemen leggen.
Henk Waaijenberg en Berthil Navis vestigen
de aandacht op dat wat gebeurd is en verbinden dit met de dag van vandaag. Vrijheid
is niet vanzelfsprekend.
De muzikale bijdragen worden verricht door
het ensemble Demb. De herdenking is een
initiatief van het ‘4 mei-comité‘ van Brede
voorts Belang. Vijf jaar geleden is deze
herdenking voor het eerst in het stadje
gehouden. In de coronajaren was de bijeenkomst beperkt tot enkele personen. Dit jaar,
ook gezien de actualiteit, hopen de initiatiefnemers weer veel inwoners te verwelkomen.

Paaszang
op de Markt

Foto’s: Jan Oberink

Na de paasvieringen in de eigen kerk
met z’n allen optrekken naar de Markt
om daar gezamenlijk af te sluiten met
een paasbijeenkomst, die na twee jaar
corona weer beleefd kon worden.
Op paasmorgen kwamen van alle kanten leden
van de diverse Aaltense geloofsgemeenschappen
aanlopen en de Markt raakte al snel vol.
Er werd gesproken door ds. Van der Wal en samen
gezongen met muzikale begeleiding van een
blazersensemble.
Er zijn verscheidene definities van hoop. Hierover
sprak ds. Van der Wal en dat we vooral de hoop
op vrede moeten blijven bewaren.
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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 kerkenraad

Veilig
Gerard Helmink opent de vergadering van 22
maart met de overdenking ‘Ik wil je wat vertellen’
en gaat voor in gebed.

Geslachten gaan,
geslachten zullen komen,
Wij zijn in Gods
ontferming opgenomen.

Psalm 90

bredevoort

Aanvangstijden kerkdiensten Zuiderkerk
De wisselende aanvangstijden van de diensten
in de Zuiderkerk leiden soms tot verwarring. De
liturgische c.q. gewone diensten beginnen om
09.30 uur en de Regenboogdiensten beginnen
om 10.00 uur.

Alcoholvrije avondmaalsviering
Besloten is bij de avondmaalsviering over te
stappen naar alcoholvrije wijn en druivensap,
ingaande vanaf de avondmaalsdienst van 17 juli
2022. Een publicatie hierover volgt.

Oekraïners in Aalten
Oekraïners kunnen elkaar ontmoeten tijdens o.a.
inloopuren in de Zuiderkerk. Momenteel is de
ontmoetingsplek vooral nog een plek waar veel
vragen worden gesteld en minder om elkaar te
ontmoeten. Het vertrouwen moet nog groeien.

Grensoverschrijdend gedrag
en veilige gemeente zijn
Gemeenteleden moeten zich veilig voelen bij de
kerk en ook ambtsdragers en vrijwilligers moeten
zich veilig kunnen voelen om hun werk te kunnen
uitvoeren. Al zijn dingen goed bedoeld, toch
kunnen zaken als intimiderend overkomen. Hoe
kunnen we met z’n allen zorgen voor een sociaal
veilige gemeente en dit blijven waarborgen? De
komende tijd wordt hier verder over nagedacht
en een plan van aanpak uitgewerkt.
Elizabeth van Deventer sluit de vergadering met
een gebed.
Namens de kleine kerkenraad Protestantse
Gemeente Aalten,
Annet Somsen

Giften PBD
H. en I. Lammers  .  .  .  .  .  .  .  . €
Ina Luiten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
Johanna Westerveld  .  .  .  .  .  .  . €
Annie Houwers  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Henny Lobeek   .   .   .   .   .   .   .   .   . €
Eva Tjoelker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Dien Scholten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Ada Steenbeek  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Annie v.d. Ende  .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
Josien Timmerman  .  .  .  .  .  .  .  . €

Nogmaals hartelijk dank.

20,00
10,00
20,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00

Bedroefd en met ontroering hebben wij kennis
genomen van het overlijden van Ineke Hijink.
Jarenlang was zij werkzaam als beheerder van
Elim en als koster van de Oude Helenakerk. Een
stille kracht, die achter de schermen veel werk
voor onze gemeente heeft verzet.
Op de voor haar zo kenmerkende rustige wijze,
zorgde zij voor een warm welkom voor alle bezoekers en gemeenteleden.
Onze gedachten en ons medeleven gaan uit
naar haar kinderen, kleinkinderen en familie. Wij
wensen hun veel sterkte toe met het verwerken
van dit grote verlies.
Namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Aalten
Gerard Helmink, voorzitter
Dick Jansen, scriba

Overzicht giften
In het volgende KerkVenster komt weer een overzicht van de giften die via de bankrekeningen
van de diaconie zijn ontvangen.

Collectes in de kerkdienst
06-03 K
 iA Zending  .   .   .   .   .   .   .   .  € 411,31
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 335,62
09-03 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  . € 372,35
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 131,37
13-03 N
 oodhulp Oekraïne  .  .  .  .  . € 767,30
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 309,75
20-03 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  . € 469,42
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 302,56
27-03 P
 KN Missionair werk  .   .   .   .   .  € 329,50
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 228,95

Via GIVT
06-03 K
 iA Zending  .   .   .   .   .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
09-03 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
13-03 N
 oodhulp Oekraïne  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
20-03 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
27-03 P
 KN Missionair werk  .   .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €

33,00
14,00
14,90
5,00
73,00
20,00
61,50
3,00
12,00
5,00

Busjes kerkradioluisteraars:
- e erste kwartaal, kerk, zending en
diaconie elk een derde deel  .  .  .  . € 991,12

Zendingsbussen Oude Helenakerk:
- eerste kwartaal   .   .   .   .   .   .   .   .

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€ 23,00
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Voorlopige opbrengst
Kerkbalans PGA
In januari werd de actie Kerkbalans 2022
gehouden. Na inlevering van de enveloppen in
februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2022
geteld. Op dit moment is de voorlopige opbrengst
€ 562.181 (2021: € 596.222).
De gemiddelde toezegging per gevend kerklid
is weer licht gestegen t.o.v. voorgaande jaren,
dit ligt nu op € 221,50 en was in 2021 € 218,50
(2020: € 212).
In verhouding met vorig jaar zijn er meer kerkleden die hun toezegging nog niet hebben
gedaan, wij verwachten nog rond de 100 tot
150 toezeggingen zodat het bedrag nog kan toenemen. Heeft u nog geen toezegging gedaan,
dan vragen wij u om dit alsnog door te geven.
Van de toezeggingen komt jaarlijks ongeveer
€ 15.000 niet binnen door overlijden, verhuizen
etc.
In de begroting was een bedrag van € 570.000
opgenomen (2021: € 584.490). Met de nog te
ontvangen enveloppen kan het bedrag van de
begroting behaald worden.
Wij zijn dan ook blij met alle toezeggingen
die gedaan zijn. De kosten voor pastoraat en
onderhoud nemen snel toe zodat het geld goed
gebruikt kan worden.
De actie Kerkbalans kan niet zonder de vele vrijwilligers/collectanten, hartelijk dank hiervoor.
Jaarlijks zijn er collectanten die afhaken, vaak
vanwege hun leeftijd. Heeft u tijd om enveloppen
weg te brengen en op te halen voor Kerkbalans of
diaconale rondgang, dan kunt u dit doorgeven bij
het kerkelijk bureau.
Namens college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek

Op weg naar een
nieuw beleidsplan
De visiegroep die aan het nieuwe beleidsplan
werkt, is blij met de reacties die zijn binnengekomen op de twee vragen wat er momenteel
goed gaat in de kerk en wat er beter kan. Het is
belangrijke input voor de vraag wat ons binnen
de PKN bindt. Het geeft ook zicht op de zorgen
die er leven als het gaat om meningsverschillen
en de afnemende kerkelijke betrokkenheid. De
hoofdtoon in de reacties is het verlangen naar
een toekomst van onze kerk waar ruimte is voor
verschillen en tegelijkertijd het samen kerk-zijn
centraal zal staan. Het lijkt een paradox. Toch ziet
de visiegroep hierin een opdracht en een kans om
hierop verder te borduren. Zo zijn we op zoek naar
het verhaal van onze plaatselijke kerkgemeenschap en hoe dit verhaal een veelbelovend en
uitnodigend vervolg kan krijgen, zelfs al zal het
aantal kerkleden afnemen.
Al overleggend zijn we op zoek naar de goede
woorden om recht te doen aan de opmerkingen
van de gemeenteleden en de diverse werkgroepen
binnen onze kerk. In deze fase kunt ook u nog reageren op de twee vragen ‘wat gaat er goed in de
kerk’ en ‘wat kan er beter’? Uw reactie is welkom
op beleidsplan@kerkvenster.nl

Van instrumenten naar zang, van Opwekking naar vesper:

A-Company zoekt jou!
A-Company bestaat uit een groep enthousiaste
muzikanten en zangers/zangeressen die o.l.v.
Johan Klein Nibbelink meewerkt aan verschillende kerkdiensten. Het genre van muziek is erg
divers, is afhankelijk van de vraag van de commissie (LEF-dienst/ kliederkerk/ vesperdienst/ etc.),
met de nadruk op Opwekking. Meedenken wordt
hierom ook sterk aangemoedigd! Repetities zijn
op ad-hoc basis: twee maandagavonden en een
zaterdagochtend net voor de dienst op de eerstvolgende zondag.
A-Company zoekt voor de verschillende diensten
nieuwe vocalisten en muzikanten die hun passie
voor geloof en muziek samen willen ervaren en
delen. Dit kan geheel vrijblijvend, van dienst tot
dienst. Wanneer aangemeld, wordt in aanloop
van een dienst een mail naar jou gestuurd, welke

je beantwoordt wanneer je mee wilt doen. Via
een app-groep volgt de verdere voorbereiding
voor die dienst.

Ben jij enthousiast of nieuwsgierig
geraakt naar meer?
Stuur een mail naar: a-company@kerkvenster.nl

Noodhulp
Afghanistan
Terecht zijn alle ogen nu gericht
op Oekraïne. Maar ondertussen
staat Afghanistan aan de rand
van een humanitaire ramp.
Hongersnood dreigt voor ruim
8 miljoen Afghanen. Kerk in
Actie kan en wil hulp bieden
via haar internationale
kerkelijke netwerk.
Wat is er aan de hand in Afghanistan?
Afghanistan kampt al decennia lang met conflicten en grote problemen als armoede en
geweld. Miljoenen Afghanen zijn daardoor hun
oorspronkelijke woonplaats ontvlucht en wonen
al langere tijd in barre omstandigheden als ontheemden elders in het land. Ze wonen veelal in
tenten of zelfgemaakte tijdelijke onderkomens.
De armoede onder hen is groot: kinderen bedelen
op straat en vrouwen verkopen hun kleren om
dekens of medicijnen te kunnen kopen. Afgelopen
zomer namen de Taliban de macht over, waarna
een periode aanbrak van grote angst en onzeker
heid, de economie instortte en voedselprijzen
stegen. Doordat het land daarnaast kampt met
de ernstigste droogte in 27 jaar, staat het aan de
rand van een hongersnood.

Welke hulp biedt Kerk in Actie?
Samen met lokale partnerorganisaties helpen we
2.000 mensen met voedselpakketten, met bijvoeding voor kinderen en extra voeding voor vrouwen
die borstvoeding geven, en met hygiënepakketten
met onder meer zeep, luiers en maandverband.
Ook ondersteunen we 1200 (jonge) vrouwen en
meisjes met psychosociale hulp.

Waarom juist deze hulp?
We bieden voedselhulp, omdat deze levensreddende hulp zeer dringend nodig is. Moeders
kunnen kinderen niet meer voeden. Vaak kunnen
zij hun kinderen maar één maaltijd per dag
geven, gemaakt met een restje rijst, of van wat
meel dat ze voor veel geld hebben moeten kopen.

Daarnaast ondersteunen we (jonge) vrouwen en
meisjes. Zij zijn, zeker onder het Taliban-regime,
bijzonder kwetsbaar. Ze ondervinden veel tegenwerking. Zo mogen meisjes niet langer naar
school. Daarom besteden we in de hulp extra
aandacht aan deze groep. We brengen hen met
elkaar in contact, maken onderwerpen waar zij
tegenaan lopen bespreekbaar, bieden praktische training en ondersteuning in de zorg voor
inkomen en voor hun gezinnen en begeleiden
hen om minder kwetsbaar te zijn voor misbruik en
geweld.

Hoe biedt Kerk in Actie die hulp?
Kerk in Actie biedt deze hulp samen met lokale
partners, die al jarenlang in deze provincie werkzaam zijn, de situatie goed kennen en hun werk
kunnen doen dankzij goede contacten met
bijvoorbeeld lokale leiders. Deze organisaties
brengen, onder meer in samenwerking met deze
leiders, in kaart wat de meest kwetsbare gezinnen
zijn, zodat de hulp daar terecht komt waar deze
het hardst nodig is. Zo komt de voedselhulp vooral
terecht bij alleenstaande vrouwen met kinderen,
en bij gezinnen zonder inkomen of zonder land
om zelf voedsel te kunnen verbouwen. Doordat
deze lokale organisaties de situatie ter plaatse
goed kennen, weten zij het beste hulp kunnen
bieden. Zo gaan zij langs de deuren om vrouwen
te bereiken, omdat veel vrouwen op dit moment
bang zijn om zich veel buitenshuis te begeven.
Ze gaan langs de deuren, leggen contacten en
verkennen samen met de vrouwen op welke
manieren zij ondersteund kunnen worden.
Bron: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl
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Stichting HoPe Holanda Peru

Programma v oedselzekerheid

Deel 1

Het programma voor voedselzekerheid is opgestart is 2020 als antwoord op de
crisis veroorzaakt door COVID-19. Vanwege de coronacrisis was Peru genoodzaakt
haar grenzen hermetisch te sluiten, waardoor er geen toeristen het land meer
binnenkwamen en duizenden families, tot dan toe financieel afhankelijk van het
toerisme, hun inkomsten op zagen drogen. Van de een op de andere dag waren
families weer geheel afhankelijk van de eigen productie van levensmiddelen.
De bewoners van de Peruaanse hooglanden zijn
herders, zij hoeden lama’s en alpaca’s. Op vierduizend meter hoogte in de Andes groeiden tot
voor kort alleen aardappelen en het dieet van de
mensen bestond dan ook voor het overgrote deel
uit aardappel; aardappelen bij het ontbijt, aardappelen tijdens de lunch en aardappelen voor het
avondeten. De maaltijden werden aangevuld met
wat caviavlees, af en toe een ei en heel af en toe
een stukje kip of alpacavlees.
HoPe begon met het verbouwen van groentes
in groentetuinen en kassen op de scholen die
vanwege de pandemie gesloten waren. Met de
ouders werd begonnen met de bouw van meer
groentekassen voor de scholen. Het idee is om
samen met de ouders groentes te verbouwen,
groentes die we tegen een symbolische prijs aan
de leden van de gemeenschap verkopen.

Locatie en bereik
Het programma ’Voedselzekerheid’ draait nu in
zeven inheemse gemeenschappen, alle gelegen
tussen 3800 en 4200 meter hoogte in de provincie Urubamba van het departement Cusco
in het Peruaanse Andesgebergte. In totaal
nemen ruim driehonderd families deel aan het
programma.

Groenteteelt
Alle deelnemende families hebben thuis een
groentetuin. Dankzij klimaatverandering en verbeterde zaden kunnen we ook op vierduizend
meter hoogte een aantal gewassen in de openlucht verbouwen. In de koude maanden juni
en juli worden de groentetuinen afgedekt met
beschermnetten. Zonder deze netten zouden de
gewassen aangetast worden door nachtvorst en
hagel.

In een aantal gevallen heeft HoPe een bassin
geïnstalleerd van waaruit verschillende families
van water worden voorzien. In gevallen waarbij
een familie afgelegen woont, krijgen zij een kleine
privé-watervoorziening. In 2021 zijn veertig bassins aangelegd. Hiermee worden honderdtwintig
families van water voor irrigatie voorzien.

Viskwekerij en caviafokkerij
De pandemie duurde voort en daarmee groeide
de noodzaak voor de productie van eigen voedsel.
Het programma werd dan ook uitgebreid met drie
kwekerijen voor forellen en twee caviafokkerijen.
In 2021 hebben we in totaal 45.000 babyvisjes
uitgezet. Het duurt ruim zeven tot acht maanden
voordat de vissen oogstrijp zijn. Op 15 januari zijn
we begonnen met de verkoop van de vissen. De
cavia’s planten zich goed voort en vinden gretig
aftrek in de gemeenschap. Zowel de vissen als de
cavia’s worden tegen kostprijs verkocht.

Rookvrije en energiezuinige kookhoeken

Tegen de tijd dat de scholen weer opengaan,
worden de groentes gebruikt binnen het voedselprogramma op school.
Bewoners van de gemeenschappen werden uitgenodigd om ook thuis een groentetuin aan te
leggen en een groentekas te bouwen. De tuinen
en de kassen op de scholen dienen als proeftuinen waar de deelnemers aan het programma
de technieken van het verbouwen van groentes
leren.
We begonnen in twee gemeenschappen met rond
de tachtig families. Het programma sloeg erg aan
en HoPe kreeg aanvragen vanuit andere gemeenschappen om mee te mogen doen aan het programma. Voordeel was dat HoPe al eerder in deze
gemeenschappen gewerkt had en dat ‘wij elkaar
kenden’. Het programma groeide uit naar zeven
inheemse gemeenschappen.

Wekelijks worden twee tot drie groentekassen
gebouwd. De families zorgen voor de fundering
en de muren. HoPe ondersteunt in de constructie
van het dak.

Waterbassins
De hooglanden van Peru kennen een regenperiode en een droge periode. Tijdens de maanden
oktober tot en met maart regent het veel, de rest
van het jaar is het droog. In de droge periode is
men in de bergdorpen afhankelijk van smeltwater
van de gletsjers dat via beekjes en rivieren naar
lager gelegen gedeeltes stroomt, en van bronnen
waar grondwater aan de oppervlakte komt.
Om de groentetuinen en kassen ook in het droge
seizoen van water te voorzien installeert HoPe
waterbassins. Van een bedrijf dat in de Peruaanse
hoofdstad Lima billboards exploiteert, heeft HoPe
veel gebruikte materialen gekregen.
Het sterke materiaal is uitermate geschikt voor de
installatie van waterbassins.

De programmering en de uitvoering van het programma gebeurt in goed overleg met de gemeenschappen en met de bewoners. De deelnemers
aan het programma gaven aan ook andere
problemen aan te willen pakken. Zo hebben de
woningen in de hoge Andes normaliter geen rookafvoer. De woningen bestaan doorgaans uit een
enkele ruimte waar geslapen en gekookt wordt.

9

Mooie oplossing
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Overdag vertoeft men meestal buitenshuis maar
in het regenseizoen wordt toch ook vaak beschutting gezocht in de eenvoudige woning.
In de hooggebergtes groeien nauwelijks bomen
en koken doet men dan ook op gedroogde mest
van lama’s en alpaca’s. Omdat de woning geen
rookafvoer heeft, vult de ruimte zich tijdens het
koken met dikke rook. Mensen ademen deze
rook in en problemen aan longen en luchtwegen
komen dan ook erg veel voor.
Als oplossing installeert HoPe eenvoudige, maar
rookvrije en energiezuinige kookhoeken. Onderdeel van de kookhoek is een kleine maar zeer
functionele oven. Het oventje wordt op dezelfde
manier verwarmd als de kookplaten. Simultaan
gebruik bespaart dan ook veel brandstof.

Boombeplanting
De berghellingen rond de gemeenschappen zijn
kaal, de oorspronkelijke bomen en struiken zijn in
de afgelopen eeuwen gerooid om als brandstof of
bouwmateriaal dienst te doen. Op kleinschalige
wijze worden er al gedurende enkele jaren
opnieuw bomen geplant. Het gaat dan met name
om inheemse boomsoorten zoals de queñua.
De queñua is een erg langzaam groeiende boom
en doet vooral dienst als erfafscheiding en windschut. Ook bevordert de queñua de waterbeheersing in de hooglanden.
Op verzoek van de gemeenschappen is HoPe in
2021 begonnen met het ondersteunen van de
aanplant van bomen. Samen met de provincie
planten we dit jaar 40.000 inheemse bomen en
40.000 naaldbomen. Naaldbomen geven op
den duur economisch gewin voor de gemeenschappen. Het hout kan over een aantal jaren
verkocht worden maar net zo belangrijk zijn de
eetbare paddenstoelen die in de naaldbossen
groeien. De paddenstoelen zijn erg voedzaam en
leveren bij verkoop een goede prijs op.
Samen met de gemeenschappen is in 2021
begonnen met de aanleg van een eigen boom
kwekerij. Deze is aangelegd op 4200 meter
hoogte waardoor de
jonge boompjes direct
aangepast zijn aan de
hoogte en het klimaat.
Jaarlijks willen we 120.000
boompjes kweken.
Deel 2 van dit artikel
verschijnt in KerkVenster
van 20 mei a.s.

Al jaren werd er geklaagd door uitvoerenden
over het geluid in gebouw Elim. Er waren weinig
mogelijkheden, met als gevolg dat er vaak
geluidsapparatuur bijgehuurd moest worden,
inclusief bediening. Dat bracht weer onnodige
kosten met zich mee.
En wanneer je het niet verwacht, komt er een
oplossing. Ergens in een schuur lag de complete
geluidsinstallatie van de Oosterkerk opgeslagen
en die stond bekend als zeer goed. Het multimediateam van de kerk werd ingeschakeld om
een en ander te regelen. Een paar techneuten
werden erbij gehaald, er werd geboord, nieuwe
kabels getrokken, voorzieningen aangebracht en
de verhuizing kon beginnen.
Het resultaat is nu dat de grote zaal van Elim van
perfect geluid is voorzien, waardoor geen extra
voorzieningen meer noodzakelijk zijn. De grote
zaal heeft nu vier krachtige luidsprekers, waarvan
de sterkte onderling geregeld kan worden. Er zijn
zeer goede microfoons inclusief zes headsets.
Verder is er een laptop, controlescherm, cdspeler, versterkers en bedieningspanelen.

Naast de geluidsapparatuur kreeg gebouw Elim
ook het scherm geïnstalleerd van de Oosterkerk.
Dit staat nu in de hal. Alle activiteiten van de
dag/avond kunnen geprojecteerd worden in elke
zaal.
Gebouw Elim is dus helemaal klaar voor allerlei
activiteiten, waarbij geluid een belangrijke rol
speelt. Beheerder Erik Bekkers ontvangt u graag
of geeft u geheel vrijblijvend alle informatie die
u wenst.

Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël
Met als thema ‘Bevrijde Tijd: over Sjabbat, zondag en beleving van tijd’
wordt op maandag 19 september de landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël
gehouden in de Adventkerk in Amersfoort. De dag is bedoeld voor iedereen
die geïnteresseerd is in Israël en de ontmoeting met het jodendom.
Sprekers zijn rabbijn David Gaillard (over
‘Sjabbat als gang door de tijd’) en mevr. Gilah
Evers (over ‘Sjabbat vieren thuis en in de synagoge’). In de middag zijn er twee workshoprondes met keuze uit drie workshops, over ‘Rust
als bevrijde tijd’, ‘Jezus en de Sabbat’ en ‘Van
Sabbat naar zondag’.
Het programma duurt van 10.00 tot 15.30 uur.
De Adventkerk bevindt zich aan de Ringweg

Kruiskamp 74 in Amersfoort, 30 minuten lopen
vanaf station Amersfoort en 20 minuten
lopen vanaf station Amersfoort Schothorst.
Deelname aan deze dag is gratis.

U kunt zich aanmelden via https://
protestantsekerk.nl/evenementen/
ontmoetingsdag-kerk-israel
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Bij de diensten Aalten - Bredevoort

Knoopdienst op 1 mei
met het thema: Op slot?!

Zondag 1 mei

Preek van de leek
met Bert Berghoef
Op zondag 1 mei komt dhr. Bert Berghoef naar
Bredevoort. Om 09.30 uur in de St. Joriskerk wil hij
zijn verhaal met ons delen. Dit verhaal gaat in de
kern over de relatie tussen de mens en de natuur,
de relatie tussen de mens en de honingbij.
Bert was voorzitter van de bijenvereniging en is
bioloog. Een preek van de leek is niet een preek
zoals die van een dominee. Het is het verhaal van
Bert. We hebben zeker gezocht naar Bijbelteksten
en liederen die raakvlakken hebben met Gods
natuur.
Nieuwsgierig geworden? Dat is mooi. Je bent
van harte welkom in de St. Joriskerk. Jan Stronks
speelt op het orgel en na afloop staat de koffie
klaar.
de Anders Dan Anders-dienstcommissie

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

ZONDAG 1 MEI

Knoop
dienst

Op slot?
thema

Aanvang 10.00 uur
ZUIDERKERK
Ludgerstraat Aalten
(kofﬁedrinken vanaf 09.30 uur)

voorganger: Heidi Ebbers
muziek van: Leonne, Hanny, André en Ina
verder werken mee: Theatergroep ‘Spelen’ van Estinea
Marco en commissieleden

voor
iedereen,
met of
zonder
beperking

Taizéviering op 1 mei
Zondag 1 mei is er ‘s avonds om 19.00 uur weer
een Taizéviering in de Oude Helenakerk. We
zingen mooie liederen uit Taizé met medewerking
van de Cantorij o.l.v. Harry van Wijk.
Van harte welkom!

Ochtendbezinning

Je kunt je op slot voelen.
Heb je wel eens het gevoel dat je niks voelt
of dat er niks binnenkomt? Je krijgt geen
informatie binnen, je blokkeert, je kan niks meer.
Of je voelt geen emotie of kan die niet uiten.
Voor mij is op slot zijn dat ik blokkeer.
Dat ik letterlijk stil sta en niks meer kan doen,
er niks meer binnenkomt. Ik geef dan geen
antwoord meer. Dan kan ik niks meer zelf en
moet in de taak gezet worden.
En als mijn hart op slot zit dan komt er geen
informatie meer binnen en vind ik het moeilijk
om rekening te houden met anderen.
Ik krijg dan eigenlijk niks meer mee,
niks komt er dan binnen.
Tijdens de Knoopdienst denken we samen na over
wat er nodig is om je hart weer open te krijgen.
Lukt het ons om tijdens de dienst de sleutel van
het hart te vinden? Kom jij ook helpen zoeken?
Je bent van harte welkom! Zondag 1 mei om
10.00 uur in de Zuiderkerk. De deur is vanaf 09.30
uur open.

Regenboogdienst in juni
met als thema: Pride
In juni is de eerste Achterhoekse Pride Maand.
Samen vieren we hoe mooi, divers en kleurrijk de
Achterhoek is.
Op zondag 12 juni is er een Regenboogdienst
met als thema ‘Pride’ in de Zuiderkerk in Aalten.
De Regenboogdiensten van de PG Aalten worden
altijd voorbereid door een groep mensen. Inmiddels ben ik met vier mensen uit de Regenboogcommunity bezig met de voorbereiding van een
mooie dienst, waarin iedereen welkom is. Het
koor Shansons zorgt voor de muzikale omlijsting
en ondersteuning van de eredienst. We zien jullie
graag op 12 juni om 10.00 uur in de Zuiderkerk.
Namens de voorbereidingsgroep,
ds. Elizabeth van Deventer
Rudi ter Maat,
ruditermaat@gmail.com, tel. 06 2399 1407

Open deuren Elim
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.

Op zondag 1 mei is er om 10.00 uur in de Zuiderkerk een Knoopdienst. Een Knoopdienst is een
Regenboogdienst voor iedereen, met of zonder
beperking. Aan deze dienst werken Heidi, Marco,
theatergroep ‘Spelen’ van Estinea, Ina, Leonne,
Hannie, Andre en commissieleden mee.
In deze Knoopdienst gaat het over een hart dat
op slot zit. Maar hoe voelt dat wanneer jij of je
hart op slot zit? Henrike beschrijft het als volgt:

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.

Op zondag 15 mei is er in de Zuiderkerk een
Klieder
kerk. 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 onderdelen: samen, kinderen én volwassenen, ontdekken, vieren en eten. Hoe ziet dat eruit? We
beginnen met ontdekken: vanaf 09.30 uur is er
inloop en kun je een workshop/activiteit kiezen
die bij jou/u past.
Vieren: rond 10.30 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 15 mei naar
de Kliederkerk in de Zuiderkerk (meer info vind je
op de site en via social media).
U/jij bent van harte welkom!
De Kliederkerk is niet via KerkBeeld of kerkradio te
volgen omdat een groot gedeelte van de Kliederkerk tegelijkertijd op verschillende plekken in de
Zuiderkerk plaats vindt. Daarnaast worden er tijdens de viering persoonlijke ervaringen uitgewisseld die privacygevoelig kunnen zijn. Dat maakt
dat we ook de korte viering niet geschikt vinden
om (wereldwijd) uit te zenden.
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Oekraïens paasfeest

In de Sint Helenakerk te Aalten vierden we samen met de Oekraïense
vluchtelingen op zondag 24 april het orthodoxe paasfeest. Dit paasfeest
is een week later dan ons eigen westers Pasen.
De Aaltense geloofsgemeenschappen wilden op deze manier de vluchtelingen een hart onder de riem steken in deze zo moeilijke tijd. Huis en
land en vaak familieleden hebben zij moeten verlaten door de oorlog in
hun land, Oekraïne.
In bussen uit de omliggende plaatsen óf lopend vanuit hun Aaltens verblijf kwamen ze aan bij de kerk, die zo vol stroomde met Oekraïense
mensen oud en jong, en Aaltenaren. Het is de gewoonte in de orthodoxe
gemeenschap iets lekkers mee te brengen naar de paasviering.
Het meegebrachte brood werd voor het altaar geplaatst bij de kaarsjes
om het later in de viering te laten zegenen, ook een orthodoxe gewoonte.
Op het priesterkoor waren afbeeldingen van hun Heiligen ‘Iconen’
geplaatst om de gasten een ‘thuisgevoel’ te geven.
Voorganger pastor Jos Droste opende de viering met een welkomstwoord samen met een vluchteling, beiden in hun eigen taal. Ook Hans
de Graaf en ds. Folkert de Jong werkten mee aan deze viering, die veel
orthodoxe elementen bevatte met gebeden en zang.
Prachtige gezongen religieuze liederen en psalmen kregen we te horen
en het Heilig Evangelie werd voorgelezen, ook in beide talen. Deze
plechtige zang en muziek klonk geweldig en indrukwekkend. In een
overweging werd de ‘Litaniy of Peace’ gebeden in het Oekraïens.
Aaltense bezoekers zullen moeite hebben gehad met de taal, die de ene
maal in het Engels dan in het Oekraïens gebeden/gezongen werd, maar
de gelijkenis en verbondenheid met onze eigen geloof kwam sterk naar
voren als we de woorden ‘Alleluja’ en de naam ‘Jezus-Christus’ en het
woord ‘Vrede’ hoorden.
De voorbeden zijn ook een bekend element in ons eigen christelijk
geloof, en bij het ‘Onze Vader’ voelde het weer sterk, dat we samen één
zijn. Hier en daar werd een emotionele traan gelaten.
Pastor Jos Droste sprak over ons allen de zegenbede uit ‘May God
Almighty bestow His blessing upon us, and grant us the Joy of this
Easterfeast, may He give us endurance when sorrow and grieve

threaten to overcome us, and hope that we may celebrate next Easter in
the Ukraine.
Een uitspraak/gebed waar allen op hopen: Volgend jaar weer in vrede
Pasen te kunnen vieren in eigen land, Oekraïne.
Tenslotte werd staand het Oekraïense volkslied ten gehore gebracht en
meegezongen, een emotioneel moment voor allen. Na het zegenen van
het meegebrachte brood was er een gezellig samenzijn in het parochiecentrum met koffie/thee. Het brood onder elkaar gedeeld en voor de
kinderen was er iets lekkers.
We zijn dankbaar dat we bij deze bijzondere indrukwekkende viering
aanwezig konden zijn. Dat zal nog lang in onze herinnering blijven.

Український Великдень

У Хеленакерку в Алтені ми разом з українськими біженцями
святкували православний Великдень у неділю 24 квітня. Цей
Великдень на тиждень пізніше, ніж наш власний західний
Великдень.
Аалтенські релігійні громади хотіли таким чином підтримати
біженців у цей важкий час. Через війну в їхній країні, Україні, їм
довелося покинути дім і країну, а часто й рідних.
Автобусами з навколишніх міст або пішки від їхньої альтенської
резиденції вони приїжджали до церкви, яка була так переповнена
українськими людьми старого й молодого віку та мешканцями
Алтену. У православній громаді прийнято приносити на Великдень
щось смачне.
Принесений із собою хліб клали перед вівтарем біля свічок, щоб
потім освятити його, також православний звичай.
У пресвітерії були розміщені зображення їхніх святих «Ікони»,
щоб гості відчували «домашнє відчуття».
Пастор Пастор Джос Дросте відкрив урочистість із вітального
слова разом із біженцем, обидва рідною мовою. Ганс де Грааф
та преподобний Фолькерт де Йонг також брали участь у цьому
святі, яке містило багато православних елементів із молитвами та
співами.
Звучали гарно співані релігійні пісні та псалми, читалося Святе
Євангеліє, також обома мовами. Ця урочиста пісня і музика
звучали чудово і вражаюче. Під час сольного концерту відбулася
молитва «Літанія миру» українською мовою. Відвідувачі Алтена
відчуватимуть труднощі з мовою, якою іноді молилися/співали
англійською, а потім українською, але подібність і зв’язок з нашою
власною вірою виявилися на перший план, коли ми читаємо слова
«Алілуя» та ім’я «Ісус Христос». і слово «Мир».
Заступництва також є добре відомим елементом у нашій власній
християнській вірі та в «Отче наш».
знову відчув, що ми разом. То тут, то там пролилася емоційна
сльоза.
Пастор Джос Дросте говорив про Перемогу над усіма нами:
«Нехай Всемогутній Бог благословить нас і дарує нам радість
цього Великодня, нехай Він дасть нам витримку, коли смуток
і печаль загрожують нас подолати, і надію, що ми зможемо
святкувати наступний Великдень в Україні.
Заява/молитва, на яку всі сподіваються: щоб наступного року
знову святкувати Великдень у мирі у нашій власній країні, Україні.
Насамкінець пролунав і проспіваний гімн України, емоційний
момент для всіх. Після благословення принесеного хліба в
парафіяльному центрі відбулася зустріч із кавою/чаєм. Хліб
ділили між собою і було щось смачненьке для дітей.
Ми вдячні, що змогли бути присутніми на цьому дуже вражаючому
святі. І залишиться в нашій пам›яті надовго.
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Volkslied Oekraïne
доля не посміхнеться нам,
молоді брати.
Наші вороги зникнуть,
як роса на сонці,
і ми, брати, будемо
царювати в своїй землі.

Nog is Oekraïnes glorie niet vergaan,
noch zijn vrijheid,
Nog zal het lot ons,
jonge broeders, toelachen.
Verdwijnen zullen onze vijanden
als dauw in de zon,
en ook wij, broeders, zullen
heersen in ons eigen land.

Tekst: Mia Bijen en Frans Stoltenborg
Bron: RK-parochie Aalten
Foto’s: Jan Oberink en Jan Stoltenborg

Weeksluitingen

Zaterdag 30 april 2022
		Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:

mevr. Rots

		Stegemanhof
19.00 uur:

dhr. Lievers

		Beth San
19.00 uur:

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 1 mei 2022
St. Joriskerk

09.30 uur: 	dhr. B. Berghoef,
Preek van de leek
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Koor Taborina

Zaterdag 7 mei 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

mevr. Hallerdijk

Zondag 8 mei 2022
St. Joriskerk

		Beth San

Zaterdag 14 mei 2022

Zondag 15 mei 2022

mevr. Jentink

		Stegemanhof
19.00 uur:

mevr. Jentink

		Beth San
19.00 uur:

dhr. Scholl
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Zondag 1 mei 2022
09.30 uur:
collecte:
19.00 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer, doopdienst
Diaconie en kerk
ds. E. van Deventer, Taizé-dienst
Diaconie en kerk

Zuiderkerk

10.00 uur:	mevr. H. Ebbers, Knoopdienst
collecte:
Diaconie en kerk

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

19.00 uur:

Kerkdiensten Aalten

Zondag 8 mei 2022
09.30 uur:
collecte:
19.00 uur:
collecte:

St. Joriskerk

09.30 uur:	ds. H. van Loon-Kuiper,
Doetinchem
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zuiderkerk

ds. H.J. Zeldenrijk
Noodhulp (KiA) en kerk
ds. F. de Jong, Top 2000-dienst
Noodhulp (KiA) en kerk

Zondag 15 mei 2022
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer
Binnenlands diaconaat en kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers,
Kinderdienst, Kliederkerk
collecte:
Binnenlands diaconaat en kerk

Neem en lees

Doopdiensten Aalten

April 2022
Vrijdag
Zaterdag

29
30

Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25

Mei 2022
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
4
5

Jeremia 32:26-44
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Psalm 55:1-16
Psalm 55:17-24

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6
7
8

Jeremia 33:1-13
Jeremia 33:14-26
Psalm 77

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9
10
11
12

Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13
14
15

Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:26-32

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16
17
18
19
20

Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28

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

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.

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Westrum, Grote Maote 41
- mevr. Westerveld-Fles, Polstraat 10
- fam. Scholten, Dinxperlosestraatweg 99
- fam. Hartemink, Varsseveldsestraatweg 18L
-m
 evr. Breukelaar-Kolenbrander,
Geurdenstraat 72
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Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren

bredevoort

30 april	mevr. J.J. van Triest-van de Bult
Tubantenstraat 94, 7122 CT
30 april	dhr. B. Somsen
Brakenweg 5, 7122 LN
30 april	dhr. A.G. te Lindert
Oranjelaan 31/3, 7121 CA
1 mei	mevr. G. Jentink-Eppink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ
2 mei	mevr. H.J. Wevers-Schreurs
Richterinkstraat 20, 7122 ZB
2 mei	mevr. W.H. van Campen
Frankenstraat 93, 7122 ZS
2 mei	dhr. S.J. Droppers
Kriegerdreef 1, 7121 JJ
3 mei	mevr. D.H. Winkelhorst-Schoppers
Meiberg 31, 7121 AN
3 mei	mevr. F.W. Bruijs-Ommering
Varsseveldsestraatweg 18/D, 7122 CC
3 mei	mevr. J.C. Hoftijzer-te Brake
Landstraat 8/04, 7121 CR
3 mei	dhr. G. Esselink
Reviusstraat 70, 7121 VZ
3 mei	dhr. A.J. Voskuil
Lichtenvoordsestraatweg 54, 7121 RB
4 mei	mevr. A. Reiling-Heidelberg
Eligiusstraat 32, 7121 ED
4 mei	dhr. J.W. Elburg
Grevinkweg 14, 7122 NE

4 mei	mevr. H.W. Bussink-Heideman
Stationsstraat 1, 7122 AR
4 mei	dhr. G.J. Mateman
Romienendiek 4, 7122 PA
6 mei	mevr. H. Jentink-te Paske
Manschotplein 27, 7121 BL
7 mei	mevr. J. Bouwmeester-Groote Haar
Lichtenvoordsestraatweg 26, 7121 AC
7 mei	dhr. G.J. Lensink
Hovenstraat 10/14, 7051 CV Varsseveld
7 mei	dhr. G.H. Lensink
Bijnenweg 2, 7121 ML
8 mei	mevr. J.G. Odolphij-Lettink
Saturnus 21, 7122 XP
8 mei	mevr. E. Rutgers-Lammers
Geurdenstraat 40, 7122 CG
8 mei	dhr. G. Klein Wolterink
Frankenstraat 89/03, 7122 ZS
8-mei	dhr. E. Wamelink
Buninkdijk 9/B, 7121 LG
10 mei	dhr. G.A. Stronks
Elshoekweg 8, 7122 NG
11 mei	mevr. B. Lammers-Veldhuis
Geurdenstraat 8, 7122 CG
11 mei	dhr. S. Tjoelker
Hogestraat 90, 7122 BZ
12 mei	mevr. W.C. Wevers-Klijn Hesselink
Ambthuiswal 1/07, 7126 BC Bredevoort
12 mei	mevr. B.H. Houwers-Hartemink
Geurdenstraat 73, 7122 CG
12 mei	dhr. H. Ebbers
Goudenregenplein 8, 7121 AR

Wijk Zuid

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

Overleden
Op 7 april is dhr. W.C. Ruwhof, Molenkamp 64,
overleden. Hij is 83 jaar geworden. We wensen
degenen die achterblijven veel kracht en sterkte
toe bij dit verlies.
Na een kort ziekbed is op 12 april mevr. J. JentinkKleinhesselink, Haartseweg 13c, overleden. Ze is
93 jaar geworden. We wensen de familie troost
en kracht toe in de tijd die komen gaat.
Op 22 april is mevr. E.E.J. van Huet-Hüpscher
(Everdien) overleden. Zij is 92 jaar geworden. We
wensen haar geliefden sterkte en troost bij dit
verlies.

12 mei	mevr. A.J. Wevers-Lensink
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA
12 mei	dhr. Th. Bannink
Ormelstraat 15/A, 7121 DB
12 mei	mevr. Tj.S. Hoekstra
Het Verzet 73, 7121 XD
13 mei	dhr. M.J. van Dommele
Halteweg 19, 7122 MC
15 mei	mevr. D. Wamelink-Ruessink
Ambthuiswal 1/12, 7126 BC Bredevoort
15 mei	dhr. N. Soede
Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH
17 mei	mevr. H.W. Aalbers-Schoppers
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
17 mei	dhr. B.H. ter Maat
Stationsstraat 29, 7122 AS
18 mei	mevr. G.F. Freeman-van Voorst
Geurdenstraat 37, 7122 CG
18 mei	mevr. H.J. te Lindert-te Lindert
Boomkampstraat 7, 7121 EP
18 mei	mevr. F.G. Kraaijenbrink-Ebbers
Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD
18 mei	mevr. I.J. Luijmes-Ebbers
Jupiter 40, 7122 XN
20 mei	dhr. W.A. Maarsingh
Polstraat 6/A, 7121 DH
20 mei	dhr. B.A. Brethouwer
Barloseweg 18, 7122 PV
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

Ziek
Mevr. Ida Kassies-Kaemingk heeft een zware
operatie ondergaan. Ze heeft die in rust en vertrouwen op God ondergaan. Alles is goed gegaan
en daar is ze erg dankbaar voor. De komende tijd
zal in het teken staan van het verdere traject en
herstel van de operatie. We wensen haar daar
veel kracht en zegen bij.
Dhr. J. Kwakkel heeft een openhartoperatie
gehad. De operatie is goed verlopen. Daar zijn hij
en zijn vrouw en kinderen heel dankbaar voor. We
wensen hem heel veel sterkte toe bij het herstel
van deze ingrijpende operatie.

Verhuisd
Mevr. J.G. Aalbers-Huinink is verhuisd naar de
Geurdenstraat 76. We wensen haar daar een
goede en gezegende tijd toe.

Vrijheid
Van verschillende mensen hoor ik wat ze hebben
meegemaakt in de oorlog. Soms heftige en confronterende verhalen. Een tijd waarin veel span-

ning en onzekerheid was. Een tijd van angst, verlies en verdriet. Een tijd van geweld en verraad.
Maar ook een tijd van moed, doorzetten, saamhorigheid, bewogenheid, gemeenschapszin en
medeleven. Samen knokken voor het goede en
voor vrijheid.
Velen van jullie weten hoe heftig het moet zijn
voor de mensen die nu vluchten voor de oorlog of
die terugkeren naar verwoeste huizen.
We vieren binnenkort weer Bevrijdingsdag. Door
de oorlog in Oekraïne zijn we ons weer extra
bewust van onze vrijheid. Hoe bijzonder is het
eigenlijk om in een vrij land te leven. Het is,
gelukkig, voor de meesten zo normaal. Maar het
kostte velen hun leven. Net zoals het nu in andere
landen veel mensen hun leven kost om anderen
te laten leven in vrijheid. Laten we ze blijven
gedenken. Laten we er dit jaar weer extra bij stilstaan hoe bijzonder vrijheid is en ervoor danken.
En laten we bidden voor al die mensen in nood.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries
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Elizabeth
van Deventer
Predikant
Magnoliasingel 43
3931 ZH Woudenberg
tel. 06-10855041
ds.elizabeth.van.
deventer@gmail.com

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

Ziekte
Bennie Klein Entink (Dinxperlosestraatweg 119)
heeft slecht bericht gekregen vanuit het ziekenhuis. Genezing is niet meer mogelijk. Bennie is
thuis, bij zijn vrouw Nella. Een kaartje of bloemetje zal hen 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.

Huwelijksjubileum

Persoonlijk

Op 28 april is het 50 jaar geleden dat J.G Lubbers en B.H.G Lubbers-Wohlan, wonende aan de
Keizersweg 24, zijn getrouwd. Dit wordt in kleine
kring gevierd. Van harte gefeliciteerd en veel heil
en zegen gewenst deze dagen en de dagen die
nog volgen.

De cursus Godly Play die ik wil volgen, is o.a. door
corona al een paar keer uitgesteld. Zoals het er
nu uitziet ben ik 30 april en 2 mei in Apeldoorn
met de Bijbelverhalen bezig. Op deze data ben ik
daarom niet bereikbaar.

Pastoraat

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

Ik mocht bij een aantal gemeenteleden waar
het een ander speelt, op bezoek. Dankzij alerte
bezoekmedewerkers weet ik waar een bezoek
bij kan dragen aan herstel of het verwerken van
slecht nieuws.
Links en rechts kom ik de planten tegen die
zijn besteld door de PBD en uitgedeeld door
de bezoekmedewerkers. Leuk dat jullie op deze
manier ook letterlijk en figuurlijk zichtbaar
worden in de wijk. Komende weken staan er weer
bijeenkomsten met de pastorale wijkteams op de
agenda. Ondertussen zoekt de Taakgroep Pastoraat met elkaar naar mogelijkheden om het pastoraat in de wijk te stroomlijnen en te faciliteren.
De jongeren uit Oekraïne die in het jongerenhuis
aan de Ludgerstraat 66 speelden en leerden zijn
inmiddels ondergebracht bij de kinderopvang en
basisscholen in Aalten. De pubers gaan met de
trein naar Winterswijk en krijgen daar onderwijs.
Stiekem mis ik ze wel een beetje.

Wijk Noord

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

Bevrijdingsdag
Door de oorlog in Oekraïne worden we erbij
bepaald hoe weinig vanzelfsprekend en hoe
kostbaar vrijheid is. De Bijbel heeft vrijheid telkens gekoppeld aan verantwoordelijkheid voor
de ander. Ook Nelson Mandela was zich ervan
bewust dat het streven naar vrijheid niet los
gezien kan worden van medemenselijkheid. Hij
zei ooit heel treffend: ‘Om vrij te zijn gaat het
niet zozeer om los te komen van de kettingen
waarmee je vastzit, maar om te leven op een
manier die anderen respecteert en de vrijheid van
anderen vergroot.’

Wisseling van de wacht
Annie Lensink-Tolkamp heeft aangegeven te
willen stoppen als bezoekmedewerker voor
sectie 7B (Hoeninkdijk, Vragenderweg, een deel
van de Lichtenvoordsestraatweg, G.J. Doorninkweg, Aaltenseweg en Bolwerkweg).
Zij heeft een opvolger gevonden in de persoon
van Alma Rijnders-Prinsen, Lichtenvoordsestraatweg 79, tel. 06-12595051. Annie, we willen je
heel hartelijk danken voor al die jaren die je je
hebt ingezet voor de mensen in jouw wijk: 19 jaar
maar liefst! Alma: van harte welkom als bezoek-

Dopen

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 whatsapp-berichtje sturen of mij
mailen.
Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer

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

medewerker van deze sectie. We wensen jou een
gezegende en inspirerende tijd toe!

Zieken
Henk Fukkink, Tubantenstraat 40A is na een
spoedopname in het ziekenhuis op 15 april
overgeplaatst naar Het Roessingh in Enschede
om daar verder te revalideren. We hopen dat
de therapie mag leiden tot verder herstel. Henk
en andere zieken die hier niet (willen) worden
genoemd, willen wij moed en kracht toe wensen
in deze kwetsbare periode.
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
Het graf is leeg,
Hij, die je zoekt, Hij is hier niet.
Droog je tranen en wees blij.
Boodschapt allen, dat jouw Heer is opgestaan.
Stralend breekt een nieuwe morgen aan.
Uit het paasgedicht van Ineke Hijink
Op de voorkant van de paaseditie van KerkVenster
werd een prachtig schilderij van Ineke Hijink met
ons gedeeld. Verderop was haar paasgedicht te
lezen, waarvan ik hierboven een strofe heb overgenomen. Vermeld werd ook dat Ineke in een
hospice was opgenomen. Daar is ze op dinsdag

5 april overleden. Haar vroegere buurmeisje Kim
Jansen-Oberink, geestelijk verzorger in het Slinge
landziekenhuis, met wie Ineke een 
bijzondere
band had, verzorgde de afscheidsviering. We
zijn Ineke dankbaar voor alles wat ze voor de
kerk heeft gedaan en we wensen haar kinderen
en kleinkinderen en allen die haar missen, Gods
troostvolle nabijheid toe. Elders in KerkVenster
treft u haar in memoriam aan.
Op 13 april is vrij plotseling overleden Grada
Rougoor-Hartemink, Molenstraat 5. Grada is met
haar open, belangstellende, wijze, humoristische
en gelovige levenshouding 95 jaar geworden.
We wensen de (schoon)kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen en iedereen die om haar
rouwt, toe dat zij - net als Grada - mogen schuilen
bij de Eeuwige.
Op 16 april is na een periode van afgenomen
gezondheid rustig overleden: Annie TolkampEbbers. Ze is 91 jaar geworden. Voorheen woonde
ze aan de Tubantenstraat, maar na een opname
eind 2020 in De Hoge Weide in Lochem kwam
ze in Beth San terecht, waar ze erg dankbaar en
tevreden was. Kinderen, schoonkinderen, klein- en
achterkleinkinderen wensen we toe dat zij zich
gedragen mogen weten in Gods liefde. In de volgende editie van KerkVenster zal een in memoriam van haar te vinden zijn.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Pastoraat

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

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Ria Veldkamp-ter Haar, Gendringseweg
15.

Wisseling contactpersoon
Na vele jaren contactpersoon te zijn geweest in
sectie 19 en 20 heeft Annie Gussinklo-Vreman,
Halteweg 24, afscheid genomen. Ook vanaf deze
plaats danken we Annie voor het vele werk dat
zij heeft willen doen in onze wijk. We zijn blij dat
Sefrien Heusinkveld-van Eerden, Halteweg 24,
haar taak wil overnemen.

Het pastoraal wijkteam van onze wijk is dinsdag
5 april voor een overleg bij elkaar geweest.
In dit overleg hebben we organisatorische zaken
aangaande het wijkteam in onze wijk besproken
en algemene zaken aangaande het pastoraat.
Wijk-overschrijdend is ook de taakgroep pastoraat van start gegaan. Nadere berichtgeving over
de taakgroep volgt t.z.t.
Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

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

De eerste bijeenkomsten van het Contextueel
Bijbellezen voor vrouwen zijn geweest. We
hebben gekeken naar de levens van Eva, Sarah en
Rebekka en ons eigen leven.
Op 18 mei en 15 juni lezen en praten we over
Rachel en Lea. Vanaf 19.15 uur staat de deur
van de Zuiderkerk open, we beginnen om 19.30
uur. Vrouwen die mee willen doen, zijn van harte
welkom. Mail, app of bel me dan even.
Volgend seizoen wil ik graag verder met een groep
Bijbellezen voor vrouwen. mocht je vanaf september mee willen doen, dan hoor ik dat graag.

Kobus Koffie 22 mei

Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Overleden
Op zaterdag 2 april is dhr. Gerrit Klein-Entink,
Varsseveldsestraatweg 98a, overleden. Met dankbaarheid en vol warme herinneringen hebben
Bertha, de (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gert losgelaten. Wij wensen hen Gods
nabijheid in dit gemis.

Ziekte
Dhr. Te Hennepe, Goudenregenplein 4, is onlangs
wegens een operatie in het MST opgenomen
geweest. De operatie is goed verlopen en zo
mocht hij na enkele dagen weer naar huis. Wij
wensen hem ook verder een voorspoedig herstel
toe.

Dank
Dhr. Henk Neerhof, verblijvende in Pronsweide
afdeling Slingeland 2, is van kamer verhuisd. Hij
verblijft nu in kamer 11. Langs deze weg wil Henk
iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die
hij heeft mogen ontvangen. Het heeft hem en
Annie zeer bemoedigd.

Rectificatie
In de vorige editie van KerkVenster stond als
huisnummer van dhr. Gerrit Hartemink, Varsseveldsestraatweg 17L vermeld. Dit is niet juist.
Het juiste adres is: Varsseveldsestraatweg 18L.

Contextueel Bijbellezen
voor vrouwen

Met groet,
Elizabeth van Deventer

Beste mensen, het is weer mooi weer! Hoog tijd
om op een mooie zondagmiddag naar buiten
te gaan en een kop koffie met elkaar te drinken.
Komende 22 mei om 15.00 uur hopen we dat
met elkaar in de wijk te doen. Verdere details,
zoals wáár in de wijk, komen in ieder geval in een
volgend KerkVenster. Zo bouwen we samen aan
een netwerk waarin we lief en leed met elkaar
mogen delen.
En natuurlijk gaat het ‘Baksel vol liefde’ ook door.
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!
Wie nog meer 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.

Biertje met de dominee 18 mei 20.00 uur, Schiller

‘Don’t listen to them’
Op een bord in Schiller staat al maanden de
slogan van een biermerk: ‘Always trust your
inner voice’. In de reclame hoor je de karakteristieke stem van Morgan Freeman praten over het
belang van je ‘innerlijke stem’. Die stem vertelt
je wat goed is, wat slecht is, welke besluiten je
moet nemen en met wie je je leven moet delen.
Die stem hoor je alleen zelf en moet je niet laten
verzuipen in al het geluid van de wereld. Luister
ernaar. En koop biermerk x.
Prachtige reclame. Ik denk ook dat het luisteren naar je intuïtie heel goed voor je kan zijn.

Maar is het wel zo dat die stem altijd de juiste
dingen zegt? Wat als je intuïtie je de verkeerde
kant opstuurt? Is het niet tekenend dat je in de
reclame gewezen wordt op een biermerk? Is het
niet veel eerder zo dat je innerlijke stem dingen
zegt als ‘koop dit’, ‘wordt nu boos’, ‘ga nu met
deze persoon naar bed’?
Daarom: luister er níet naar! Negeer je zogenaamde intuïtie! Don’t listen to your inner voice!
Niet mee eens? Of juist wel?
Schuif aan op woensdag 18 mei.
Folkert de Jong
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Een mens in nood is een mens in nood
Lieve vrienden en vriendinnen,
Wat geweldig om te zien dat zoveel mensen de
Oekraïners de helpende hand toesteken, dat er
zoveel bereidheid is vluchtelingen op te nemen.
We zagen dat ook in 2015; we stáán er als het
nodig is. Hartverwarmend.
De noodkreet deze week van burgemeester Jaap
Velema van Ter Apel trof bij mij wel de snaar van
herkenning. Hij trekt aan de bel omdat er voor
andere vluchtelingen geen plek is. Het aanmeldcentrum in zijn gemeente is overvol. In de tenten
voor de eerste nachtopvang, bedoeld voor max
275 mensen, verblijven nu 700 mensen. En ze
kunnen nergens heen.
Het kan niet zo zijn dat we Syriërs die voor Russische bommen vluchten anders behandelen dan
Oekraïners die voor Russische bommen vluchten,
stelt Velema.
Lieve vrienden en vriendinnen, u zult het met hem
eens zijn. Natuurlijk kan en mag het niet waar zijn
dat we zo onderscheid maken tussen vluchtelingen.
In dezelfde reportage van het programma
Nieuwsuur uit Ter Apel komt - in vloeiend Oekraïens - een Syrische man aan het woord. Gevlucht

uit Syrië voor de bommen van Poetin, woonde
hij jarenlang in Oekraïne. Tot hij opnieuw moest
vluchten voor bommen van Poetin. Hij is een van
die 700 mensen in de tenten van de nachtopvang
in Ter Apel.
Er heeft zich geen enkele gemeente gemeld om
extra plekken voor hén te realiseren. Onder hen ook
vele gezinnen. Gezinnen die gebombardeerd zijn
moeten nu met elkaar concurreren, zegt Velema.
Ik denk, nee, ik weet zeker dat u het met hem en
mij eens bent: dat kan en mag niet waar zijn.
Je maakt geen onderscheid op basis van afkomst,
geloof, huidskleur. Een vluchteling is een vluchteling. Een mens in nood is een mens in nood. De
bommen waarvoor de Syriërs vluchten zijn even
dodelijk als die waar de Oekraïners voor vluchten.
De Afghanen hier staan op dodenlijsten. En zo zijn
er nog velen die uit verschillende brandhaarden in
de wereld zijn weggevlucht voor (oorlogs-)geweld
en vervolging.
Terecht vraagt Jaap Velema zijn collega-burgemeesters om ook hén een plek te gunnen. Terecht
zegt Koen Schuiling - de Groninger burgemeester
en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen

- dat het zo niet kan. De situatie is inmiddels zo
nijpend dat de veiligheidsregio overweegt het aanmeldcentrum tijdelijk te sluiten. Als gemeenten
doof blijven voor deze noden, zegt Schuiling, moet
er desnoods een noodwet komen zodat de staatssecretaris gemeenten aan kan wijzen.
Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Ik
hoop we met elkaar in Nederland het gevoel van
zorgzaamheid dat we ervaren voor de Oekraïners, breder kunnen maken. Dat we onze armen
spreiden voor ieder mens in nood hier. Dat we ons
ontfermen over de vreemdeling op ons pad, zoals
de barmhartige Samaritaan dat deed. Zonder
onderscheid.
Ik vraag u mee te helpen om die boodschap te verspreiden. Om met elkaar uit te dragen: wij willen
niet met twee maten meten. Om te tonen: wij
omarmen vluchtelingen hier, ongeacht afkomst,
geloof, huidskleur. Vanuit ons geloof dat God de
eenheid van de mensen wil. Laten we samen de
wereld zorgzamer maken.
Met dankbare groet voor al wat jullie doen,
John W.R. van Tilborg

Het verhaal van Grace uit Liberia
Een lintje voor Johan Scholl:

Het heeft de koning behaagd!

Zo komt de politie
erachter dat de
kinderen de Nederlandse nationaliteit
hebben en besluiten
ze haar naar INLIA
te brengen.

Van afgewezen asielzoeker
tot succesvol middenstander
Half april viert Grace Kbeibe het 10-jarig
bestaan van haar winkel in Groningen.
Een mooi resultaat voor een Liberiaanse
vrouw die twintig jaar geleden berooid
in Nederland arriveerde en prompt werd
afgewezen voor asiel.
Ze ontvlucht Liberia in 2002, tijdens de
burgeroorlog die dan woedt. De IND
twijfelt echter aan haar herkomst en in
2006 wordt haar asielverzoek afgewezen.
Maar: Grace heeft dan inmiddels twee
dochtertjes, hier geboren. Ze hebben een
Nederlands paspoort. Toch houdt de IND
voet bij stuk: Grace moet weg.
De politie haalt haar uit het azc en voert
haar geboeid af; haar dochtertjes (een
van 1,5 jaar en een baby) blijven achter.
Grace snapt niks van de behandeling die
ze krijgt: ‘Ik ben toch geen crimineel?’
Huilend zit ze op het politiebureau. Als
even later de kinderen gebracht worden
ziet een politieman een Nederlands paspoort uit de tas steken.

Droom
Vier jaar is ze bij INLIA. Ze krijgt er
onderdak, eten en hulp. Haar advocaat strijdt voor het recht van Grace om
met haar Nederlandse kinderen hier te
wonen. En wint. In 2010 gaat Grace voor
het eerst in haar leven naar school, om
Nederlands te leren. Ze heeft al jaren een
droom in haar hoofd: een eigen zaak. Die
start ze in 2012.
In de winkel verkoopt ze Afrikaanse
etenswaren en haarverzorgingsproducten. Een schot in de roos. Uit het hele
Noorden stromen klanten toe. Expats,
vluchtelingen en asielzoekers uit Afrika,
studenten, Surinamers, Antillianen; noem
maar op. Grace wil nu verder bouwen,
nóg een winkel openen. ‘Ik wil trots zijn
op mijn plaats in de samenleving.’
Zou mooi zijn als een van de kinderen
later de zaak wil overnemen, maar ze
mogen hun eigen pad kiezen. Doet zij
immers ook. De volgende stap is het
Nederlanderschap. Het kan bijna niet
anders of ook dát gaat Grace lukken.

Elk jaar worden er rond Koningsdag mensen onderscheiden die zich belangeloos voor maatschappij en
kerk hebben ingezet. Onder hen is dit jaar ons redactielid Johan Scholl. Al jarenlang denkt hij mee en werkt
hij mee om ons blad te kunnen uitgeven, naast al het
andere vrijwilligerswerk dat hij door de jaren heen heeft
gedaan en nog doet. We willen hem van harte feliciteren met deze onderscheiding.
Met het schrijven van dit stukje beseffen we dat er nog
meer mensen zullen zijn die een lintje zullen ontvangen,
misschien ook leden van onze kerkelijke gemeenschap
in Aalten en Bredevoort. Op dit schrijfmoment weten
we nog niet wie dat zijn, maar ook hen feliciteren we
natuurlijk van harte. Dan hopen we ook van hen een
foto te kunnen plaatsen in een volgend nummer.
redactie KerkVenster
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In memoriam
A.B. te Brake-ter Horst

Cris Antonie Jansen

Gerrit Hendrik
Klein Entink

~Dinie~

~Cris~

~Gert~

geboren
21 januari 1936
overleden
29 maart 2022

geboren
23 april 1942
overleden
29 maart 2022

geboren
11 februari 1939
overleden
2 april 2022

Dinie, voor velen beter bekend als Mammie, is
geboren op 21 januari 1936. Ze was een nakomertje. Haar vader was hertrouwd en uit dat
huwelijk is zij geboren. Ze had vijf grote broers
uit het vorige huwelijk. Die waren gek op haar
en verwenden haar geregeld. Ze heeft een fijne,
liefdevolle jeugd gehad. De oorlog heeft indruk
op haar gemaakt. Het schuilen in de schuilkelders
en de onderduikers. Ze vond de Engelse soldaten
wat eng tot ze een ei mocht ruilen voor wat chocolade. Toen waren ze toch wel aardig.
Mammie groeide op met de kerk en het geloof.
Ze bad geregeld en las uit de Bijbel. Ze had een
houten bordje met de tekst uit Jeremia 29:13:
Gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar
Mij vraagt met uw ganse hart. Dat had grote
waarde voor haar. Mammie leefde vanuit die
tekst. Ze zocht God met heel haar hart en ze hield
van de mensen om haar heen.
Op 24 januari 1957 trouwde ze met Evert te
Brake. Samen kregen ze acht kinderen: Anja,
Henk, Marja, Ria, Irma, René, Ingrid en André.
Mammie genoot ervan om moeder te zijn. Ze was
een lieve, zorgzame moeder die alle tijd voor de
kinderen nam, en hen gaf wat ze kon. Iedereen
was welkom en ze was heel belangstellend.
Mammie was bescheiden en zachtaardig, een
ander ging altijd voor. Ook hield ze van mensen
om zich heen en van gezelligheid. Iedereen, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, werd
met evenveel liefde en zorg behandeld. Wat was
ze trots op hen!
Hoe meer mensen, hoe meer ze genoot. Samen
voetbal of darten kijken, en ondertussen koffie
inschenken en breien. Want handwerken was een
van haar grootste hobby’s. Velen hebben nog iets
van wat Mammie gebreid heeft. Ook sjoelen deed
ze heel graag. Het scorelijstje met de namen
van de kinderen en kleinkinderen die meededen
met de sjoelavond bij haar thuis lag een dag van
tevoren al klaar.
Mammie was een tevreden mens, ze klaagde
nooit. Ze was heel sterk, ook in moeilijke tijden.
De ziekte en het overlijden van haar man Evert,
het verlies van schoondochter Geeske en van
kleindochter Shannon heeft haar veel pijn en verdriet gedaan, al liet ze daar weinig van merken.
Ze ging dapper door. In al haar verdriet had ze
steun aan haar geloof.
Ze is rustig van ons heen gegaan. Mammie is nu
bij haar Heer op wie ze met heel haar hart vertrouwde. Wat zal ze genieten van al het moois en
goeds!
Verdrietig zijn we, maar ook dankbaar voor alles
wat Mammie voor ons heeft betekend.
de kinderen

Op woensdag 9 maart werd Cris naar het ziekenhuis gebracht omdat hij zich niet goed voelde. De
CT-scan signaleerde kankercellen in zijn gehele
lichaam. Precies een week later werd hij thuis
gebracht, waar Hennie geen moment van zijn
zijde week. Nadat hun zoons Vincent en Danny
hem op dinsdagavond 29 maart hadden bezocht,
liet hij het aardse leven los.

Gert werd geboren op 11 februari 1939 te Winterswijk.
Hij groeide op als tweede zoon in het gezin samen
met zijn oudere broer Wim en zusje Annie op de
boerderij van zijn ouders aan de Schaapsweg in
het buurtschap Huppel.
Hij doorliep de lagere school en daarna de landbouwschool. Hierna ging hij werken. Vele jaren
haalde hij bij de boeren de melkbussen op, totdat
de tijd kwam dat hij het bedrijf van zijn ouders
overnam.
Gert had ook bestuurlijke kwaliteiten en zat in verschillende commissies. Dat lag hem wel, hij deed
het met plezier. Ook was hij een periode ouderling in de kerk.
Hij had een brede interesse, hield veel van lezen,
waarover hij later wel eens zei dat hij dan de hele
wereld kon vergeten. Van het lezen van detectives,
autobiografieën en thrillers tot Reader’s Digest
Het Beste. Dat leidde ertoe dat hij over echt alles
kon meepraten.
Als Gert 55 jaar is leert hij Bertha Lammers
kennen, zij is dan weduwe en woont in Bredevoort.
In 1995 trouwen zij en komt Gert in een familie
met vijf kinderen en ook al een aantal klein
kinderen. De eerste tien jaar blijven zij in Bredevoort wonen en in die jaren komen er meerdere
kleinkinderen bij. Voor hen allen is hij een gerespecteerd opa en Gert beleeft er veel plezier aan,
samen met zijn vrouw.
Regelmatig rijden ze naar Winterswijk, Aalten en
ook naar Veenendaal om verjaardagen te vieren,
en ook genieten ze van groepsreizen naar het buitenland met voor hen bekende gezelschappen.
Hierna verhuizen zij naar Aalten waar Gert zijn
oog heeft laten vallen op een bungalow buitenaf.
Ze bezochten de kerk in Bredevoort en later in
Aalten.
Twee jaar geleden mochten zij samen met hun
kinderen-, klein- en achterkleinkinderen hun
25-jarig huwelijksfeest vieren. Dit was een mooi
feest van gedenken en terugblikken.
De gezondheid van Gert was in de laatste jaren
steeds meer een zorg.
Gert had problemen met zijn longen en ook met
zijn bloedvaten [aneurysma’s], waar ze niets
meer aan konden doen. Gert nam dit alles rustig
op en heeft tot de laatste dag genoten van het
leven. Op 2 april 2022 is hij plotseling overleden
in het bijzijn van meerdere geliefden.
We zijn dankbaar voor wat Gert voor ons heeft
betekend.
familie Klein Entink

Cris werd geboren in Voor-Drempt. Na de lagere
school ging hij naar de Mulo in Doesburg. Met
zijn diploma op zak kon hij als boekhouder aan
de slag bij de Gelderlander en Reessink, werd hij
vertegenwoordiger van verzekeringen en werkte
hij bij Svedex en Hameland.
In zijn jonge jaren kwam hij graag in café Trefpunt in Dieren. Volgens de vader van Hennie - de
eigenaar van dat café - zat daar meer achter. En
inderdaad: in februari 1967 kregen Hennie en Cris
verkering, een jaar later verloofden zij zich en op
4 december 1970 trouwden ze in het gemeentehuis en de kerk van Hoog Keppel.
Een maisonnettewoning aan de Lijsterbeslaan
in Doetinchem werd hun eerste thuis. In 1973
werden zij de trotse ouders van Vincent. Samen
met hem verhuisden zij vier jaar later, in 1977,
naar een gezinswoning in Terborg. In 1982
werden zij gezegend met een tweede zoon:
Danny. Beide jongens werden te vroeg geboren
en bleken een beperking te hebben. Danny was
bovendien ernstig ziek en is meermalen geopereerd in het Radboudziekenhuis. Samen stonden
Cris en Hennie sterk in de zorg voor hun jongens.
Vanwege de Magnoliaschool verhuisden zij in
1988 naar Aalten, naar het Lage Veld, waar zij
veel steun van de buurt mochten ontvangen.
Ontspanning zocht Cris al sinds zijn jeugd bij de
biljartsport. Hij had er veel aardigheid in om te
spelen en om op die manier veel verschillende
mensen te ontmoeten. Ook heeft hij zich ingezet
om de organisatie van de recreantenwedstrijden
rond te krijgen. Daarnaast waren er de vakanties
met het gezin waar hij van genoot.
In de moeilijke laatste weken voelde Cris zich erg
dankbaar voor Hennie, die altijd zo goed voor
hem en de kinderen was geweest. En het ontroerde hem dat de jongens zo lief zijn en zo goed
met elkaar overweg kunnen. Moge de Eeuwige,
Hennie, Vincent en Danny kracht en troost geven
en de hulp van mensen, nu hun man en vader de
zorg voor hen moest loslaten.
Netty Hengeveld
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Gerritine Hendrika
Jannie Hijink

J. JentinkKleinhesselink

~Ineke~

~Johanna~

geboren
9 september 1943
overleden
5 april 2022

geboren
22 mei 1928
overleden
12 apr 2022

Ineke groeide op in een gezin met een broer en
zes zussen op een boerderij aan de Bataafseweg
in Winterswijk. Ze had een fijne jeugd en was
het liefst in de bossen rondom huis en de Steengroeve te vinden. Daar in de natuur voelde ze een
nauwe verbondenheid met God.
Ze trouwde in 1963 met Alle van Bolhuis. Begin
jaren zeventig verhuisden ze naar de Ringweg in
Aalten. Sicco en Arjan waren toen al geboren en
Bauke was op komst. Ze was een lieve moeder,
gaf veel vrijheid en vertrouwen. Aan de Ringweg
werd veel met de buren gedaan, een band voor
het leven groeide.
Ineke was graag buiten in haar prachtige tuin te
vinden. Daarnaast deed ze veel vrijwilligerswerk;
vooral voor kerk, oecumene en vredeswerk.
Ze was goed in taal en maakte prachtige gedichten. Later begon ze ook met schilderen; eerst
vooral bloemen, daarna steeds meer intuïtief.
Haar huwelijk hield geen stand en een aantal
jaren na haar scheiding kwam ze te wonen aan
de Hogestraat. Ook daar maakte ze van haar huis
en tuin weer een warme en prachtige plek.
Na jaren bij de prikpost in Aalten te hebben
gewerkt, begon ze in 1995 met haar werk als
koster in de Oude Helenakerk. Dat heeft ze altijd
met veel plezier gedaan tot 2013. Daarna luidde
ze nog altijd de klok voor de overledenen.
Ze genoot van de tijd dat de kleinkinderen
kwamen en was echt een trotse oma. Veel verdriet
heeft ze echter gekend door het verlies van haar
zoon Sicco. Ook het voortschrijden van haar eigen
ziek zijn maakte het leven voor haar moeilijker.
Ineke hield van fietsen en wandelen in de natuur,
van een goed gesprek met een van de kinderen,
kleinkinderen of andere dierbaren. Ze had een
warme, open aandacht, kon goed luisteren en
deelde graag haar kijk op het leven. Daarin
speelde haar geloof een heel belangrijke rol.
Ze was in haar leven steeds weer op zoek naar
het licht van God op aarde. De verbondenheid
daarmee vond ze in de natuur, in lieve mensen,
in het creatieve proces van schilderen, in mooie
liederen, een viering en gebed.
In het vertrouwen dat zij haar bestemming nu
heeft gevonden in het liefdevolle oneindige Licht
hebben we 13 april in liefde en dankbaarheid
afscheid van haar genomen.

Johanna werd geboren op 22 mei 1928 in Dinxperlo. Ze had een broer en twee zussen. Omdat
haar moeder ziek was, groeide ze vanaf haar
derde jaar op bij een oom en tante. Haar oom
en tante hielden veel van haar en zorgden goed
voor haar. Ze bleef goed contact houden met
haar moeder, broer en zussen. Ze was twaalf toen
de oorlog begon. Haar vader is toen overleden.
Dat was een heftige tijd voor haar. Ze trouwde
op 16 juli 1953 met Jan-Derk Jentink en samen
gingen ze op de boerderij wonen. Eerst hielden ze
koeien, maar toen dat vanwege de rug van JanDerk niet meer ging, gingen ze kippen houden.
Johanna hield niet zo van het boerderijwerk.
Ze vond het wel erg leuk om een pension te
runnen en kostgangers te hebben. Ze hield van
gezelligheid, koken en lekker eten. Tot het laatst
toe genoot ze van al het lekkere eten dat ze
kreeg. Johanna en Jan-Derk kregen samen twee
zonen; Hennie en Wiljo. Johanna zorgde goed
voor de jongens. Ze hield ze goed in de gaten en
probeerde ze bij gevaarlijke dingen, zoals de beek,
uit de buurt te houden.
In 1981 overleed Jan-Derk. Dat was moeilijk
voor Johanna maar ze ging dapper verder met
haar leven. Hennie bleef met Liny op de boerderij wonen en Johanna woonde in haar eigen
gedeelte ernaast. Ze was heel blij met de klein
kinderen. En de kleinkinderen genoten ervan om
bij haar te zijn. Het was voor haar dan ook een
hele klap toen kleindochter Daniëlle stierf door
een ongeluk. Het raakte haar diep in hart en
ziel. Ze is daar nooit meer helemaal overheen
gekomen. Een groot deel van haar levensvreugde
was weg. Ze sprak er niet veel over. Het verdriet
ging altijd mee. Johanna genoot ervan toen er
achterkleinkinderen kwamen. Ze was trots op ze
en vond het fijn om ze te zien en te spreken.
Tot op hoge leeftijd heeft ze nog zelfstandig
autogereden. Dat was een van haar passies. Het
gaf haar ook de vrijheid om te gaan waar en
wanneer ze wilde. Het was dan ook moeilijk voor
haar toen het niet meer ging.
Johanna had graag de regie, zodat ze wist hoe
dingen zouden gaan. Ze vond het dan ook heel
moeilijk om de touwtjes uit handen te geven en
een ander voor haar te laten zorgen. Op het laatst
was ze zo ziek dat ze het wel prima vond dat
mensen voor haar zorgden. Na een kort ziekbed
is ze in het bijzijn van familie rustig heengegaan.
Tot ziens Johanna. Het ga je goed.

ds. Kim Jansen-Oberink (buurmeisje)

Anneke Wattel-de Vries

Zijn Licht is
doorgebroken
Het werd stil daar bij het kruis
maar het Licht was doorgebroken
een vooruitzicht en een Thuis
het verlossend woord gesproken.
Jezus lag nog in het graf
maar verlossing was begonnen
Hij die daar Zijn leven gaf
had het van de dood gewonnen.
En die stilte ging voorbij
en Zijn woorden eens gesproken
spreken nu tot jou en mij:
‘Heb jij met het kwaad gebroken?’
Jezus droeg de zondenlast
gaf ons -door het kruis te dragenonbelast een nieuw houvast
wil er zijn tot het eind der dagen.
Uit het graf is Hij verrezen
en wij mogen heel ons leven
ongeremd en zonder vrezen
Hem de dank, aanbidding geven!
Alie Holman
Bron: www.gedichtensite.nl
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Concert Enschedees
Byzantijns
Kozakken Koor

Gezocht: Groene vingers!
Tekst: Heidi Ebbers
Illustraties: Aangeleverd

Tekst en foto: Harm Veldhuis

Zondag 10 april genoten een 160-tal
bezoekers uit diverse windstreken
van een prachtig concert van het
Enschedees Byzantijns Kozakken Koor.
Henk Roelofse, voorzitter SRF verwelkomde het
koor. Daarna sprak een van de koorleden, men
vond het fijn weer te kunnen optreden na corona.
Men had echter even getwijfeld i.v.m. de s ituatie
in Oekraïne. Er waren woorden van medeleven
en het programma en de kleding waren wat
aangepast.
Voor de pauze werden liturgische liederen
gezongen waarbij het koor in het zwart was
gekleed. Na de pauze werden Oekraïense en
Russische liederen gezongen en was de kledij
blauw-geel.
Het geheel werd ingetogen uitgevoerd maar was
indrukwekkend, mede door het optreden van
enkele solisten. Een toegift was het ‘Onze Vader’
in het Russisch. Dit maakte grote indruk. Gezien
het vele applaudisseren genoot het publiek en
aan het einde was er een staande ovatie.
De SRF had vijftig vrijkaarten beschikbaar gesteld
voor de Oekraïense vluchtelingen die in Aalten/
Dinxperlo verblijven. Helaas is hier geen gebruik
van gemaakt.
Henk Roelofse bedankte tot slot de koorleden
voor hun gracieuze optreden, overhandigde een
bos bloemen aan de dirigent en een attentie aan
de koorleden.

Zoals u/jij misschien weet, hebben we naast de
Zuiderkerk een prachtige moestuin. Vorig jaar zijn
we met een klein groepje enthousiast begonnen.
En in de loop van het seizoen hebben we ontdekt
wat goed en wat minder goed werkt. Zo was de
moestuin een prachtige plek voor kinderen om
zich te verwonderen over hoe mooi de schepping is. En door samen met jongeren in de tuin
te werken, werd de moestuin een plek van ontmoeten. De ruime oogst werd uitgedeeld in de
buurt of gedoneerd aan de voedselbank.
Maar we ontdekten ook dat het goed is om een
kerngroep te hebben: een groepje vrijwilligers dat
het overzicht heeft over wat er moet gebeuren
in de moestuin en wanneer, en die ook de moestuin bijhoudt. Omdat dat best veel tijd kost, is
het nodig dat het groepje dat er nu is, uitgebreid
wordt. Vele handen maken tenslotte licht werk.
Daarbij hebben we voor dit seizoen bedacht om
de tuin voor de helft in te zaaien met bloemen
voor een pluktuin en de andere helft met
gewassen die niet heel veel zorg vragen.

Maar misschien heb jij/heeft u ook nog wel goede
ideeën? Of vind je/vindt u het leuk om te komen
helpen? En zie jij/ziet u het zitten om samen
met anderen een kerngroep rond de moestuin te
vormen? Stuur dan een mailtje naar jeugdwerk
aalten@kerkvenster.nl

Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot
17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk.
Op woensdagmiddag 4 mei komt Jos Wessels bij
‘t Praothuusken.
En dan op 11 mei eindelijk weer eens de oude
vertrouwde spelletjes uit de kast. Kijken of de
sjoelstenen nog willen glijden en de rummikubstenen niet onder het stof zitten.
We beginnen zoals altijd om 15.00 uur met koffie
of thee, en om 17.00 uur staan de chauffeurs
weer klaar om u naar huis te brengen.
Wilt u ook graag een keer komen kijken en kunt u
niet zelf komen? Een telefoontje op dinsdag met
Dien, tel. 0543-476042 en zij zorgt dat u er komt.
Wij zien u graag op een van onze middagen waar
iedereen van harte welkom is!
de werkgroep,
Lidy, Dinie, Dien, Jolanda
Voor meer info: tel. 06 269 28 997

Passage
Woensdag 18 mei om 19.30 uur in Elim
Op deze avond komt de groep Déja Vu uit
Beltrum. Deze neemt ons mee naar de roerige
jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw en laten ons
de vrolijke klanken van o.a. The Andrews Sisters,
Marlene Dietrich, Doris Day en Vera Lynn her
beleven. Ook gasten zijn deze avond welkom.
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Hallo allemaal
Op 4 en 5 mei herdenken we de slach
toffers van de Twee
de
Wereldoorlog en st
aan
we stil bij de mens
en
die voor onze vrijh
eid
gestreden hebben
.
En vieren we dat we
vrij zijn want we lev
en
in een land zonder
oorlog.
Maar helaas zijn
er veel plekken op
de wereld waar het
onrustig is en waar
oorlog is.
Denk aan Oekraïne
maar denk ook aan
Syrië waar al jaren
oorlog is en meer
plekken op de were
ld waar mensen nie
t
in vrede leven.
Dan ben ik extra da
nkbaar dat wij in vr
ijheid leven.
En ik weet en geloo
f dat God bij alle me
nsen is op de
wereld, en zeker oo
k bij de mensen in
oorlog.
Gods zegen.
Henrike Jentink

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

Reserveer de datum zondag 29 mei:

U2 LAvation
Ze komen weer naar Nederland en komen ook
naar Aalten om mee te werken aan de speciale
Regenboogdienst in de Zuiderkerk op zondag
29 mei om 17.00 uur.
‘s Werelds beste U2-coverband U2 LAvation uit
Los Angeles onder leiding van drummer en oud
Aaltenaar Jorgen Alofs.
Voorganger zal zijn ds. Folkert de Jong. Thema en
overige bijzonderheden worden in het volgende
nummer van KerkVenster bekendgemaakt.

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.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
20 mei 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 11 mei 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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er.nl

Weet je
dat de
lente komt?
Aan de bomen en struiken verschijnen weer kleine
groene blaadjes: het is lente! Ga lekker naar buiten,
want de natuur heeft zijn mooiste kleren aan. De
wereld is Gods tuin, maar ook in onze eigen tuin, op
ons plaatsje of balkon kunnen we leven, genieten,
eten, zorgen, herdenken en spelen. We kunnen iets
zaaien, een bloempotje is genoeg. Ontdek hoe mooi
alles in de natuur gemaakt is. Zoveel verschillende blaadjes en bloemen. We mogen samen voor
de schepping zorgen: zaaien, schoffelen, harken,
wieden, water geven, snoeien, oogsten ...
Wat is jouw favoriete bezigheid of plekje in de tuin?
(Heb jij groene vingers of ken je iemand die het fijn
vindt om in de tuin te werken? Zie dan het oproepje
elders in KerkVenster!) Op deze Andersumme een
leuk lenteversje van Marjet de Jong over de tuin van
tante Sas.

In de tuin van tante Sas ...

je hebt het gezien, ja.

Ieder heeft zijn plekje in de tuin van tante Sas:
Oom zorgt voor
de groenten en
tomaatjes in de kas.

Pim bakt pannenkoeken
op een vlam van
campinggas.

Tim speelt met de
vissen in de
ronde waterplas.

Erna kweekt radijsjes
in een perkje
onder glas.

Mimi bakt haar taartjes
in de zandbak
op het gras.

Berend hangt
in ‘t klimrek
want hij is een
wildebras.

Bob zit in de boomhut,
zelf getimmerd
door oom Bas.

Floor plukt mooie
bloemen voor een
vaasje in de klas.

Roderick speelt
ruimteschipje op
zijn luchtmatras.

En tante? Wat doet
tante in de tuin
van tante Sas?

Zij ... mag lekker zitten
in de zon op het terras!

Agenda
(Meer informatie zie rubriek ‘Bij de diensten’)
1 mei 	Knoopdienst 10.00 uur
in de Zuiderkerk
	Doopdienst 09.30 uur
in de Oude Helenakerk
8 mei Moederdag
	Top2000- dienst 19.00 uur
in de Zuiderkerk
15 mei 	Kliederkerk (voor meer informatie:
hou de social media in de gaten)

Tip: Maak hier zelf een tekening bij van wat jouw favoriete plekje is in de tuin.
(Afbeeldingen en gedichtje komen van geloventhuis.nl)
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