1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

21e JAARGANG NR. 15 • VRIJDAG 20 MEI 2022

2

Tentoonstelling over emigratie: Achterhoek en West-Münsterland op drift

Ging mijn familie ook?

Tekst: Henk te Kulve, Arjan Ligtenbarg
Illustraties: EHDC, Historische Kring Kotten, Wikipedia

Rond 1840 kwam in de Achterhoek en West-Münsterland een grote emigratie
stroom op gang. Uit de Achterhoek emigreerden in veertig jaar tijd ongeveer
7000 mensen, waarvan uit Winterswijk bijna 2700, ongeveer een kwart van de
bevolking. Enorme aantallen in verhouding tot het totale aantal inwoners destijds.

Waar zien we dat tegenwoordig? Hoe actueel is
dit onderwerp? Waarom vertrokken ze en waar
gingen ze naar toe? Vele vragen die de werkgroep
Emigratie, bestaande uit het Euregionaal Histo
risch Documentatie Centrum, Stichting Histori
sche Kring Kotten en de Heimatvereine Oeding en
Mussum (bij Bocholt) ertoe bracht om deze ver
geten geschiedenis op de kaart te zetten.
Het onderwerp begon te leven toen verre familie
leden uit de USA voor een bezoek naar de
Achter
hoek kwamen. Er zijn ook reizen vanuit
Nederland naar de USA georganiseerd; vooral
in de jaren 1980-1990. Er zijn diverse boeken
en artikelen aan gewijd. De werkgroep vindt het
onderwerp actueel en wil door middel van deze
tentoonstelling het grote publiek en het onder
wijs aanspreken.

van boerderijen was op de bestaande esgronden
niet mogelijk. Vele onvruchtbare en moerassige
gebieden waren ongeschikt voor landbouw.
Het afscheid was voorgoed: na vertrek zagen de
families elkaar de rest van hun leven niet meer
terug. De eerste emigranten verwierven, na een
langdurige en afmattende reis, een afgebakend
stuk volstrekt woeste grond, waarop een blokhut
werd gebouwd en een boerenbedrijf werd gestart.
Eén goed vooruitzicht hadden de emigranten
wel: na vijf jaar wonen en werken werd de
grond hun eigendom, iets waarvan vele pacht
boeren, meestal met 4 à 8 hectare, alleen maar
konden dromen. Dit was mogelijk dankzij het
Holland Land Program in het westen van de staat
New York, en na 1862 met de Homestead Act,
met een te verwerven stuk grond van maximaal
65 hectare, in de meer westelijk gelegen staten.

Aardappels rooien, als er tenminste iets te
oogsten was ... Riek van de Lichte, 1947

De Afscheiding

Emigratie is een grote stap. Zeker in de 19e
eeuw, toen de meeste Achterhoekers niet verder
kwamen dan Zutphen of Arnhem, en dan nog
bij uitzondering. Alleen de reis naar Rotterdam,
Hoek van Holland of Maassluis was al een
ongekende onderneming. En dan moest de
oversteek naar Amerika, aanvankelijk alleen
met zeilschepen, nog beginnen. Aange
komen in New Orleans of in New York was
men nog lang niet op de plaats van bestem
ming; er waren nog 1000 à 2000 kilometer
over land af te leggen.
De emigratie had een dwingende reden:
regelmatig mislukten oogsten; vooral de
aardappelziektes in de jaren 1840 brachten
de bevolking op het randje van de hongersnood.
De bevolking groeide gestaag, maar uitbreiding

In de negentiende eeuw had de Nederlands
Hervormde Kerk een vrijzinnig karakter. Sinds de
eenwording van de Nederlanden in 1815, dus
inclusief België en Luxemburg, moest men zich
ook verstaan met een groot rooms-katholiek
bevolkingsdeel.
Er ontstond een beweging die de godsdienst
dieper wilde beleven. Deze begon in 1749 in
Nijkerk, dat getroffen werd door onder andere

watersnood en veepest. De bevolking meende dat
deze rampen een straf van God waren, en dat er
logischerwijs een zondige manier van leven aan
voorafging. Deze mensen gingen over tot een
streng religieus leven (de zogeheten ‘beroerden’),
deden veel aan gebed en smeekten om genade.
Men beriep zich op de Dordtsche Synode van
1618-1619 (uit de tijd dat er helemaal geen
Nederlandse staat was), waarin de officiële
leer van de Hervormde Kerk in calvinistische
stijl was vastgelegd. Staatsman Guillaume
Groen van Prins
terer bepleitte een gods
dienstige levenshouding, maar wilde geen
splijting in de Hervormde Kerk. Maar de con
servatieve predikanten De Cock en Scholte
verkondigden in 1834 de Afscheiding.
In Hattem veroorzaakte de c onservatieve pre
dikant Anthony Brummelkamp een vechtpartij
tijdens een kerkdienst. De provinciale synode

Met de aankomst in New York hadden de emigranten
ongeveer driekwart van de reis afgelegd. Via Albany en
Buffalo ging het dan over land en per schip verder naar Clymer (NY)
en Sheboygan (Wisc).

De eerste emigranten, die in New Orleans aankwamen, reisden over de Mississippi met de
typerende raderboten stroomopwaarts, naar het
noorden.

De reden voor emigratie: economisch
en vanwege de Afscheidingsbeweging

Onder: de tweede lichting
emigranten kon gemakkelijker
verder reizen: in de USA
ontstond toen al een goed
spoorwegnet.

• Clymer
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Overdenking
een scheiding van kerk en staat. Voortaan
mochten alle godsdiensten vrij bestaan. Zo
ontstonden geleidelijk, uit vele plaatselijke
afgescheiden bewegingen, diverse grote
gereformeerde kerkgenootschappen.
De emigratiegolf duurde tot 1880. Daarna
boden textielfabrieken, bouwbedrijven en
spoorwegen veel nieuwe werkgelegenheid.
Door de uitvinding van de kunstmest waren
woeste gronden ook te ontwikkelen tot
landbouwgebied, het werd nu mogelijk om
nieuwe boerderijen te stichten.

Emigratie in de jaren 1950
Predikant Jan Willem Dunnewold emigreerde
in 1846 vanaf boerderij Kobuspikker in
Winterswijk-Woold. Hij werd al snel door de
Clymer Hill Church beroepen. Hij moest
ervoor in opleiding. Archief: Henk te Kulve

zette hem af, maar Brummelkamp sloot zich
aan bij de Afscheiding en startte in 1835
in Arnhem een eigen predikantenopleiding
(in 1854 zou deze opleiding worden onder
gebracht in de T
 heologische Hogeschool in
Kampen).
Nieuwe kerkgenootschappen waren echter
niet toegestaan. Het koninkrijk erkende bij
de oprichting in 1815 alleen de bestaande
religies.
In het algemeen ging het de aanhangers
van de afgescheiden kerk economisch ook
slecht, vaak had men een klein boerderijtje
met onvoldoende opbrengsten. Daarom
werd emigratie naar de USA aantrekkelijk,
waar volledige godsdienstvrijheid bestond.
De eerste emigranten (uit Kotten en Woold)
gingen vooral naar Clymer (New York). De
‘Afgescheidenen’ volgden ds. Van Raalte
naar Holland (Michigan). Een groep Meddo
naren kwam in Alto (Wisconsin) terecht.
Een grote groep Winterswijkers kwam naar
Sheboygan County (Wisconsin). In Oostburg,
Cedar Grove, Gibbsville en Hingham kwamen
nederzettingen met merendeels Winters
wijkers, Aaltenaren en Zeeuwen. Roomskatholieken vonden in Cleveland (Ohio) een
plek en inwoners uit Ratum kwamen in
Muscatine (Iowa) terecht. De Duitse emi
granten vinden we terug in Cleveland (Ohio),
Cincinnati (Ohio), Cullman (Alabama) en
Quincy (Illinois).

Van pionier naar landverhuizer
Gaandeweg schreven de eerste pioniers
brieven naar hun familie, wat diverse onder
nemende mensen ertoe aanzette om ook
deze grote stap te wagen. De nieuwe emi
granten troffen daar hun familie en vroegere
buurtgenoten aan, wat hun leven in de USA
direct gemakkelijker maakte.
Na 1865 vervingen steeds meer stalen
stoomschepen de houten zeilschepen. Men
voer nu op dienstregeling en was niet langer
afhankelijk van de wind. In die tijd kon de
verdere reis over land al grotendeels per trein
worden gemaakt.
De noodzaak van emigratie door het verbod
op de Afgescheidenen verviel ook: in 1848
kwam de nieuwe grondwet tot stand, met

Meer in het geheugen ligt de naoorlogse
emigratiegolf. Deze trend was niet op acute
hongersnood gebaseerd, zoals rond 1840,
maar meer op emoties en verwachtingen.
De overheid stimuleerde deze emigratie.
Nederland zou niet meer dan dertien miljoen
inwoners kunnen onderhouden, Europa was
in tweeën gedeeld door het IJzeren G
 ordijn,
een nieuwe wereldoorlog dreigde, met gebruik van atoombommen.
Economisch was er nog veel te verbeteren.
Dat kwam niet alleen door de oorlogsjaren,
maar ook door de voorafgaande crisisjaren.
De schaarste duurde daardoor al bijna
twintig jaar, vanaf 1930. Alle spullen waren
afgeschreven, versleten en afgedragen.
De USA en ook Canada, Australië en NieuwZeeland waren de nieuwe ‘beloofde’ landen.
Vooral de USA oogstten bewondering: je kon
‘van krantenjongen tot miljonair’ worden, en
alles was mooier, beter, groter, nieuwer, rijker
en royaler dan in Europa. Dat was althans de
gangbare opvatting.

De tentoonstelling
Een beamershow toont foto’s van wat de
emigranten mogelijk het laatste zagen
bij hun vertrek. Vervolgens de reis naar de
havens, inschepen, de bootreis zelf, aan
komst in de USA met geduchte ondervraging
en vervolgens het traject naar de plek van
vestiging.
Er kan ook navraag worden gedaan of er
familie van de bezoeker is vertrokken.
Parallellen met latere migratiestromen
komen ook aan de orde. Gezien het actuele
belang van het onderwerp ondersteunen de
gemeenten Aalten, Bocholt en Winterswijk
financieel dit initiatief, terwijl ook de Euregio
en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben
bijgedragen.
Wanneer: 	23 mei t/m 4 juni,
van 11.00 tot 17.00 uur
Waar:	Naobershuus,
Prinsenstraat 27, Aalten
Toegang: Vrije gift

Bronnen
- Wim Geesink, Van Dale naar Amerika,
artikelenreeks Contactorgaan Aalten-Dinx
perlo-Wisch, jaargangen 2015-2017
- Henk te Kulve, De exodus van Winterswijk,
eigen uitgave 2010
- Dolly Verhoeven & Marc Wingens (red.),
Geschiedenis van Gelderland, De canon van
Gelders verleden, Walburg Pers 2010
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De kerk van alle tijden … ?
door Anneke Wattel-de Vries
Iemand zei tegen mij: ‘… de kerk is zo veranderd. Vroeger
ging het heel anders. En wat nu mag, mocht vroeger
helemaal niet. Was het vroeger dan allemaal fout?’
Tja, ik denk niet dat het vroeger allemaal ‘fout’ was. Wel
anders inderdaad. De kerk verandert constant. We zien
alle eeuwen door dat de kerk verandert. In inzichten,
in vorm, in grootte, in structuren enz. En als we eerlijk
zijn en goed om ons heen kijken is de kerk ook verschil
lend per land, per cultuur en soms zelfs per plaats. In
Nederland alleen al hebben we heel veel verschillende
kerkstromingen.
Ik ben opgegroeid in Indonesië, op Papua. Mijn vader
was daar zendeling. Ik ben gedoopt in een kerkje
gemaakt van de bladschede van palmbladeren. Een
klein kerkje; groot genoeg voor de gemeenschap daar.
Op zondag kwamen er allerlei mensen uit het dorp naar
de kerk. Het was er altijd ‘rommelig’ en nooit echt stil.
Kleine kinderen huilden of speelden, moeders gaven
baby’s de borst en soms liepen er kippen of een varken
door de kerk. Er was geen microfoon, dus mijn vader
probeerde boven alle geluiden uit te preken. Als kind
vond ik het altijd wel gezellig. Het had iets gemoede
lijks. Iets familiairs en gezelligs. De kerk had een zinken
dak, dus als het hard regende was mijn vader eigenlijk
helemaal niet meer te verstaan door het lawaai van de
regen. Als kind vond ik dat erg grappig. Als ik aan de
kerk denk, komt natuurlijk dat krakkemikkige gebouwtje
in mijn gedachten, maar vooral de mensen die kwamen.
De gemeenschap waar ik bij hoorde. Het was een grote
familie, waarin ik me welkom voelde en waarin er lief
devol naar me omgekeken werd. Toen ik jaren later weer
eens terugging naar Papua werd ik meteen hartelijk
ontvangen. Ik hoorde nog steeds bij die gemeenschap.
Die gemeenschap van gelovigen wereldwijd. Van alle
tijden en alle plaatsen. De kerk is voor mij die liefdevolle,
hartelijke, betrokken gemeenschap van Christus, waar ik
welkom ben. Of het nou in Aalten is of in Papua. En de
volmaakte kerk … die komt nog.

Het volgende gezang kwam bij mij boven:
De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond
‘t is Christus Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
‘t was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf
Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
Eén geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis
Eén Heer, op wie te bouwen, haar troost en rijkdom is
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Arjan Twigt,
Stadsbroek 4
7126 CR Bredevoort
tel. 0543-451071
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Rita Feenstra,
Stadsbroek 57
7126 CN Bredevoort
tel. 0543-452535
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-564575
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-451257
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

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

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

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

kerkenraad PG Bredevoort

Via Ada  .  .  .  .  .  .  .

€ 100,00 en € 10,00

Via Jolanda te Winkel ontvangen:  .   .  € 25,00
. . . . . . . . . . 2 x € 20,00 en € 10,00

Bij de diensten Bredevoort
Zieken
Rond Pasen is dhr. Henk Wevers geopereerd. Hij
heeft een nieuwe hartklep gekregen en een pace
maker. Hij maakt het goed. Wij wensen hem
beterschap toe!
Erna Dondergoor heeft de tweede week van
mei een nieuwe heup gekregen. De operatie
is geslaagd en wij wensen haar sterkte toe en
spoedig herstel.
Allen die ziek zijn, behandelingen of onderzoeken
ondergaan, wensen wij veel sterkte toe. Wij
wensen ook allen die om zieken heen staan en
met hen meeleven kracht toe om troost te geven.

Overleden
Op 23 april 2022 is mevr. J.A. (Jo) Weevers-Hin
kamp overleden in de leeftijd van 93 jaar. Wij
wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkin
deren en allen die haar zullen missen veel sterkte
toe.
ds. Ada Endeveld

Hemelvaart: Dauwtrappen Kloosterbos
Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) organiseren
we een wandeling door het Kloosterbos. Om 09.30
uur verzamelen we bij de familie Tolkamp, Klooster
dijk 22, om daarna ongeveer een uur te wandelen.
Er worden thema’s aangereikt om over te praten,
maar zwijgend genieten van bos en wei kan ook.
Er wordt wat (korte) uitleg gegeven bij een paar
gedenkwaardigheden waar we langs komen en
we hopen na een uur weer bij ons startpunt terug
te keren. Om 10.30 uur is er koffie op het erf van
Kloosterdijk 22. Alleen koffie komen drinken kan
natuurlijk ook. Leden van het Katholiek Kontakt
Bredevoort zijn uitdrukkelijk uitgenodigd.

Giften en collectes

Anders Dan Anders-dienst
29 mei: Heb je vijanden lief?
Ben je nou helemaal … !
Als op dit moment iets ‘anders dan anders’ zou
zijn is dat ‘je vijanden liefhebben’.
Natuurlijk: in woord en daad een volgeling van
Jezus zijn is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als
je hoort dat Jezus in de Bijbel van ons vraagt om
van onze vijanden te houden en goed te zijn voor
mensen die jou haten.
Hoe kan hij zoiets moeilijks van ons vragen? Is dat
niet wat teveel gevraagd? Moeten we dan Poetin
‘gaan knuffelen’ terwijl hij steden in zijn buurland
met de grond gelijkmaakt en vele onschuldige
slachtoffers maakt?
Of dichterbij: wat moeten we met die collega die
ons het leven zuur maakt door kwaad over ons te
spreken, of met dat kind dat ons kind op school
pest en ook nog daarbuiten op sociale media ons
kind zwartmaakt?
In de Anders Dan Anders-dienst van 29 mei in
de St. Joriskerk in Bredevoort gaan we dieper op
deze lastige woorden van Jezus in en zoeken we
naar inspiratie om dit toch in praktijk te kunnen
brengen. Ds. Hanny Wassink-Pluimers uit Winters
wijk neemt ons mee in die zoektocht, en je bent
van harte welkom vanaf 09.30 uur.
de voorbereidingsgroep
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Grote projecten beginnen met kleine stappen
In het kader van Groene Kerk
Bredevoort (energiezuiniger) heeft
een van de technische vrijwilligers
op verzoek van de kerkrentmeesters
zeven led-lampen gemonteerd onder
de boerenzolder en de orgelzolder van
de St. Joriskerk.
Met behoud van de goede bestaande armaturen
is er in elk armatuur een ledlamp gemonteerd,
heel eenvoudig en met weinig moeite.
Deze zogenaamde R7S-lampen, 22 mm rond en
78 mm lang met een vermogen van 5 watt, zijn
dimbaar en hebben de kleur 3000 Kelvin (2700
Kelvin is warm wit). Ze vervangen een op een de
bekende buis-halogeen lampen (bekend van de
bouwlamp) met elk een vermogen van 120 watt.
Hoewel die lampen in de praktijk zelden op 100%
sterkte brandden (meestal 60 a 70 %) maakt het
toch een heel verschil, en dus is dit weer een mooi
stapje in de goede richting.
Verder is een groep vrijwilligers bezig om uit te
zoeken hoe zij de 14 PAR-lampen (elk 120 watt)
en de spots van 300 watt en 500 watt in de kerk
zaal kunnen vervangen door led-lampen.

Hierbij zullen dan ook de dimmers, die regelmatig
voor storing zorgen, moeten worden vervangen.
Het mooie van deze publicatie zou kunnen zijn
dat u thuis denkt: ‘Ja, die lampen heb ik ook en ze
branden toch wel regelmatig een hele poos.’
Als u ook de stap zet om deze te vervangen, dan
zal het effect nog groter zijn.
Namens de vrijwilligers van de St. Joriskerk,
Joke Meynen

Een laboratorium in de Ndegeya Community Clinic, Oeganda
Tekst en foto’s: Helma Noordink

De Joanne Foundation heeft van de diaconie van de
Protestantse Gemeente Bredevoort een mooie gift
ontvangen om een klein laboratorium op te zetten
in de kliniek in Ndegeya.
In januari 2020 is onze kliniek in gebruik genomen, vlak voordat de coronapandemie uitbrak.
Het kwam dus goed uit dat er voor de inwoners
van Ndegeya in deze tijd medische zorg vlakbij
huis beschikbaar was.
Wat echter nog ontbrak in de kliniek was een
klein laboratorium voor bĳvoorbeeld urine- en
bloedonderzoek. Er was bij de bouw van de kliniek
al wel een ruimte gereserveerd voor een laborato
rium, alleen moest die nog ingericht worden en er
moest inventaris aangeschaft worden.
Dankzij een mooie financiële bijdrage van de dia
conie van de Protestantse Gemeente Bredevoort
kon dit gerealiseerd worden: de ruimte werd voor
zien van kastjes en een werktafel, er kwam een
gootsteen en een kraan die aangesloten werd op

de waterleiding (dat is in Oeganda niet altijd van
zelfsprekend). De ruimte kreeg een aansluiting
op het elektriciteitsnet en er werd inventaris en
materiaal aangeschaft, zoals onder andere een
microscoop.
We zijn blij om van ons medisch team te horen

dat het laboratorium in een grote behoefte voor
ziet en een bijdrage levert aan het stellen van
een goede diagnose, zodat de juiste behandeling
ingezet kan worden.
We hebben destijds bij de bouw van de kliniek
afgesproken dat de kliniek op termijn zelfvoorzie
nend moet worden en de kosten voor de exploi
tatie zelf moet kunnen opbrengen. Nu blijkt dat
de kliniek in staat is een kleine winst te maken,

doordat patiënten die zelf de behandeling kunnen
betalen dat ook moeten doen. Van deze winst kan
de kliniek nu een parttime laboratoriumassistent
inhuren.
Met dank aan de Protestantse Gemeente Brede
voort, die dit alles mede mogelijk gemaakt heeft.
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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.

Verslag van de kleine kerkenraad
Gerard Helmink opent de vergadering van 22
april met de overdenking ‘Gods zwijgen’ en gaat
voor in gebed.

Commissie Beleidsplan

bredevoort

De commissie Beleidsplan is op zoek naar een
antwoord op de vraag waarom wij kerk zijn, wat
ons verhaal is als PG Aalten. Op startzondag is het
thema ‘Van U is de toekomst’. Er zal dan meer
informatie gegeven worden over het beleidsplan.

Oppasdienst Oude Helenakerk
In de afgelopen tijd is gebleken dat er tijdens de
diensten in de Oude Helenakerk in negen van de
tien gevallen geen kinderen zijn voor de oppas
dienst. Aangezien er ook steeds minder vrijwil
ligers zijn, wordt besloten de oppasdienst alleen
in stand te houden bij doop-, kerst-/paasvieringen
en bij bijzondere diensten. Er vindt nog een
afstemmingsoverleg plaats met de leiding van de
kindernevendiensten.

Brief KerkVenster
Het bestuur van KerkVenster vraagt om namen
i.v.m. diverse vacatures, o.a. voor hoofdredacteur.
Ook wordt gepleit voor een vaste contactpersoon
binnen de kerkenraad. Gerard Helmink doet een
oproep aan iedereen om met namen te komen.
Stukken worden nu aangeleverd door de scriba of
voorzitter.

Jaarrekening PG Aalten 2021
en meerjarenprognose
Rene Veerbeek heeft een uitgebreide toelichting
gegeven. De begroting voor Kerkbalans 2022 zal
gehaald worden. De jaarrekening en de meer
jarenprognose zullen in de komende vergadering
van de grote kerkenraad behandeld worden.

Voortgang samenwerking
Rooms Katholieke Parochie
De r.-k. parochianen gaan, na de sluiting van hun
kerkgebouw, ook voor een aantal van hun activi
teiten gebruikmaken van de ruimtes in onze
gebouwen. Hier hebben we al meerdere malen
intern overleg over gehad.
Op 12 juni vieren zij de laatste dienst in hun kerk
gebouw. Het idee is om op 19 juni een welkomst

Jan Hordijk sluit af met het gedicht
‘Als er muren zitten’.
Namens de kleine kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Aalten,
Wim Bulsink

Overzicht giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen:
In collectemunten:
voor Kerk, diaconie en zending  .  .  . € 45,00
Voor Kerk en diaconie   .   .   .   .   .   .   . € 30,00

Via de bankrekening van
de diaconie ontvangen:
Collectes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
Kerk in Actie: Vluchtelingenkinderen   .   .   .   . € 15,00, € 10,00 en € 22,50
Paascollecte:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 15,00
Hulp aan Oekraïne  .  .  .  .  .  .  .  . € 100,00
Gift Werelddiaconaat  . 2 x € 10,00 en € 50,00
Gift  .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 50,00 en € 5,00
Hulp Ver Weg Dichterbij  .  .  .  .  .  . € 100,00
Gift  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 25,00

Collectes in de kerkdienst
03-04 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
14-04 P
 KN Jong Protestant . . . . .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
17-04 K
 iA Werelddiaconaat Pasen  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
24-04 Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

€ 203,22
€ 472,53
€ 307,81
€ 574,50
€ 951,05
€ 311,45
€ 324,10
€ 285,20

Via GIVT:

Giften PBD
groenekerk@
kerkvenster.nl

dienst te organiseren in de Oude Helenakerk. Dit
zal nog nader worden uitgewerkt.
In diezelfde week zal naar alle waarschijnlijk
heid ook het beeld van St. Helena worden over
geplaatst naar de tuin van de Oude Helenakerk.
Een klein aantal relikwieën zou ook nog een
plaats kunnen krijgen in de Oude Helenakerk.
Hierover zal nog een artikel in KerkVenster worden
geplaatst. De werkgroep bespreekt e.e.a. op
het volgende overleg met de Rooms Katholieke
Parochie op 11 mei.

Via Ineke Mengers  .  .  .  .  .  .  .  . € 20,00
via Hermien Heinen  .  .  . € 50,00 en € 15,00

03-04 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
14-04 P
 KN Jong Protestant . . . . .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
17-04 K
 iA Werelddiaconaat Pasen  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
24-04 Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€
€
€
€
€

17,50
3,00
25,00
15,00
50,00
7,00
70,00
5,00
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Diaconale rondgang 2022

Omzien naar elkaar
Dat lijkt dit jaar nog meer van
toepassing dan andere jaren, met
alle ontwikkelingen die momenteel
plaatsvinden in de wereld. Gelukkig zijn
de werkgroepen binnen de diaconie
alweer druk bezig, na de bijna-stilstand
van de afgelopen twee jaar.
Het is goed om te zien hoe bijvoorbeeld de vakan
ties voor ouderen en jongeren eindelijk weer
doorgang kunnen vinden. De jongeren kunnen
zelfs terecht op een nieuw kampeerterrein aan de
Oude Bocholtsebaan, een prachtig natuurgebied
bij Winterswijk.
De werkgroep ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ laat
ook zien dat er veel hulp wordt gevraagd vanuit
landen waar het allemaal niet zo goed is als
hier. Gelukkig kunnen wij die steun dan wel
geven, en met uw gift kan heel veel gerealiseerd
worden, bijvoorbeeld het opzetten van scholen,
het opzetten van watervoorzieningen, het bekos
tigen van medicijnen enz. Ook landelijk worden
er doelen gesteund, bijv. Boeiend in Rotterdam
(een groep mensen die werkzaam is op straat in
de wijk Feyenoord), Stichting Haarwensen, Stich
ting Make a Wish enz. Meer dan dertig projecten
worden inmiddels ondersteund vanuit de diaco
nale hulpverlening.
Plaatselijk zorgt het Sociaal Diaconaat voor heel
veel hulpaanvragen vanuit onze eigen gemeente.
Doordat de overheid bezuinigt op de sociale hulp
verlening vallen er mensen tussen wal en schip.
Elke aanvraag wordt serieus bekeken.
De armoede neemt toe, ook in Aalten, en daar
waar het kan helpt de diaconie. Een paar voor

Op weg naar een
nieuw beleidsplan
Foto: Ger-Jan Voerman
Hier ziet u, zie jij, ons in actie tijdens ons meest
recente overleg. Druk bezig met het verwerken
van alle binnengekomen reacties op onze vragen
‘Wat gaat er goed in de kerk?’ en ‘Wat kan er
beter?’
Het geeft ons mooie aanknopingspunten van
waaruit wij verder kunnen werken aan ons beleids
plan. Uiteraard zullen wij u / jou meenemen in dit
proces, onder andere door regelmatig een bericht
in KerkVenster te plaatsen.
Het is nog steeds mogelijk om uw / jouw inbreng
te geven, graag zelfs. Dit kan door een mail te
sturen naar beleidsplan@kerkvenster.nl of door
ons persoonlijk aan te spreken.
Wim Drenth, Henk Sluiskes,
Wilma Winkelhorst, Marinke Oolman,
Rik van Lochem, Emma R
 oelofsen,
Folkert de Jong en Femke Navis

beelden; de computer heb je tegenwoordig nodig
als leerling om mee te kunnen blijven doen op
school. We zorgen voor een computer zodat de
studie met succes vervolgd kan worden. Ouders
hebben geen geld voor het schoolreisje, en zonder
dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven kan het
kind gewoon mee.
De hoge energieprijzen kunnen voor meer
armoede gaan zorgen in Aalten en ook daar
wordt over nagedacht hoe we kunnen helpen.
Met de wethouder Sociale Zaken is er regelmatig
overleg, en ook met de Stichting Figulus worden
vaak projecten opgestart om mensen in Aalten te
kunnen helpen.
Voor de kerkdiensten in verzorgingstehuis Beth
San is geld beschikbaar gesteld om een piano
aan te kunnen schaffen, zodat deze diensten
doorgang kunnen vinden.
De werkgroep Groene Kerk is druk bezig met pro
jecten, en ook dat ondersteunt de diaconie van
harte.
De diaconie verpacht ook grond, en met de
opbrengst kunnen we veel goede doelen blijven
steunen.
De diakenen helpen bij het Avondmaal om alles
klaar te zetten en op te ruimen En ze regelen de
collectes in de kerk.

En natuurlijk zijn daar de gevolgen van de oorlog
in Oekraïne. Die gevolgen zijn niet te overzien
maar al wel merkbaar in onze gemeente. Goed
nieuws is dat alle kerkgenootschappen samen
werken om de mensen uit Oekraïne die inmid
dels hier gearriveerd zijn hulp te bieden op allerlei
manieren. Er worden dagelijks spullen ingezameld
voor deze mensen. Sommige spullen zijn hier
goed bruikbaar, maar er gaan ook veel goederen
richting Oekraïne. Ook hier zijn vrijwilligers druk
mee. Er wordt elke week wel overlegd wat er dient
te gebeuren.
In de Zuiderkerk is een ruimte ingericht waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Maar er komt meer bij kijken. Een tijdje is er
onderwijs gegeven in het jongerenhonk aan
Ludgerstraat 66, naast de Zuiderkerk. Inmiddels is
die activiteit verplaatst naar Winterswijk.
Er is ook een groep Oekraïners die wordt opge
vangen door particulieren. Dit gebeurt allemaal
zonder steun van het Rijk. Ook hier kan de dia
conie een helpende hand toesteken, en dat zal
ook gebeuren.
Zoals je ziet, het ingezamelde geld wordt goed
besteed en nauwkeurig in de gaten gehouden
door onze penningmeester. We hopen dat u de
diaconale rondgang blijft steunen, net zoals in
voorgaande jaren is gebeurd.
Ik wil hierbij alvast alle vrijwilligers bedanken die
zich inzetten voor deze collecte.
De brieven voor de collecte worden tussen 6 en
11 juni rondgebracht. Inleveren kan t/m 25 juni
op het kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, Aalten,
of deponeren in de brievenbus aldaar.
Mocht je enthousiast geworden zijn om mee te
helpen bij de diaconie, alle werkgroepen kunnen
nog wel vrijwilligers gebruiken, dus meld je aan.
Het is erg leuk werk om te doen, zeg ik uit eigen
ervaring.
Rudi ter Maat
tweede voorzitter diaconie PG Aalten
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Stichting HoPe Holanda Peru

Programma voedselzekerheid

Deel 2

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.
Ouderparticipatie
De participatie van de ouders in de school
programma’s is heel belangrijk. In 2020 hebben
de ouders aardappelen gepoot voor het voedsel
programma op school. Helaas zijn de scholen
ook in 2021 dicht gebleven waardoor men de
opbrengst van de oogst onderling heeft moeten
verdelen.
In 2021 hebben de ouders gras gezaaid voor het
caviaprogramma op school. Het werk wordt uitge
voerd in faena, een samenwerkingsverband dat
nog uit de tijd van de Inca’s stamt.

Seksuele educatie en
psychologische ondersteuning
De pandemie brengt naast economische pro
blemen ook veel sociale problemen met zich mee.
Het wegvallen van inkomsten is voor iedereen een
groot probleem.
Scholen zijn dicht en ouders hebben geen werk.
De problemen hopen zich op en dat resulteert
helaas vaak in huiselijk en/of seksueel geweld.
Tijdens de lockdown heeft HoPe dagelijks radio
spots uitgezonden. Bij de langzame a
fschaling
van de coronamaatregelen heeft HoPe de ruimte
gezocht om met bewoners individueel aan
het werk te gaan. Sinds november mogen de
scholen – onder strikte voorwaarden – weer een
paar dagen per week open. Sindsdien verzorgen
psychologen van HoPe workshops voor leerlingen
van het basis- en het middelbaar onderwijs.

tussen overgedragen aan het ministerie van
onderwijs dat de lessen op de scholen verzorgt en
zorgdraagt voor het onderhoud van de scholen.

Uitvoering programma
voor voedselzekerheid
HoPe heeft een lange geschiedenis in de gemeen
schappen waar het programma wordt uitge
voerd. HoPe ondersteunt sinds 1996 het onder
wijs in de inheemse bergdorpen. In 1996 was er
slechts vier jaar basisonderwijs voor de kinderen.
HoPe heeft ervoor gezorgd dat alle dorpen vol
ledig basisonderwijs kregen en in 2002 heeft
HoPe in Patacancha de eerste inheemse middel
bare school van Peru opgezet, een school waar
kinderen in hun eigen traditionele kleding aan

de lessen deelnemen en waar het tweetalig inter
cultureel onderwijs is aangepast aan de taal en

de cultuur van de inheemse gemeenschappen.
De middelbare school kent een schoolinternaat
voor leerlingen die tot wel vijf uur moeten lopen
om op school te komen. Alle scholen zijn onder

Leerlingen die de middelbare school in Pata
cancha hebben afgerond, komen in aanmerking
voor een studiebeurs van Stichting HoPe. Hiermee
kunnen zij een beroepsopleiding volgen. Onder
tussen zijn tientallen ex-leerlingen van de school
binnen een beroepsopleiding afgestudeerd en zijn
werkzaam bijvoorbeeld als arts, kok, leerkracht,
toeristengids of ICT-specialist. Verschillende exleerlingen hebben de opleiding afgerond als
technicus in landbouwproductie. Het zijn deze
jongeren die het programma voor voedselzeker
heid in hun eigen gemeenschappen uitvoeren.
Zij worden daarbij ondersteund door een land
bouwingenieur en drie comuneros (leden van de
inheemse boerengemeenschappen).
Voor HoPe is het geweldig om te zien hoe de
cirkel is gesloten nu eigen mensen uit de gemeen
schappen het voortouw nemen in de ontwikkeling
van de eigen streek.

Bij zijn aanstelling als technicus
in het programma voor
voedselzekerheid vertelde Celso:
‘Meneer Walter, ik ken u nog van toen ik op
de kleuterschool zat, toen kwam u ons altijd
bezoeken met uw hond Alco en bracht u
kleurpotloden en sinaasappels voor ons mee.
De lagere school waarop ik zat, is ook
gebouwd door HoPe en ook toen
ondersteunde u ons met lesmateriaal.
De middelbare school en het schoolinternaat
waar ik studeerde waren ook van HoPe en
daarna heeft u mij geholpen met mijn
beroepsopleiding.
En nu ga ik voor HoPe werken. Ik ben enorm
bevoorrecht dat u mij ook deze kans geeft!’
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Actie Vakantietas en Zomeractie voor
de minima in de gemeente Aalten
Ook dit jaar is er weer de Actie Vakantietas en de Zomeractie voor mensen die
het financieel moeilijk hebben. Deze wordt georganiseerd door het Meedoenpact
Aalten en de kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo, verenigd in de stichting
Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA).
Voor kinderen tot en met 14 jaar uit gezinnen die
het financieel moeilijk hebben, gaan we een tas
vullen met ‘leuke’ dingen waar ze in de vakantie
periode mee kunnen spelen en van kunnen
genieten. De ouders krijgen een tegoedbon van
€ 30,00 om levensmiddelen te kopen bij een van
de plaatselijke supermarkten. Bij de zomeractie
ontvangen gezinnen zonder kinderen of met
oudere kinderen een tegoedbon van € 30,00,
eveneens te besteden bij een van de plaatselijke
supermarkten.
Dit alles met als doel om de gezinnen die moeten
rondkomen van een laag inkomen een extraatje
te geven in de vakantietijd.

Aanmelding voor 30 mei
Als u denkt in aanmerking te komen voor deze
acties of als u gezinssituaties van anderen kent
die u door wilt geven, dan dit graag melden voor
30 mei a.s.
Voor de aanmeldingen ontvangen wij graag de
volgende gegevens:
- Naam, adres, woonplaats
- Aantal kinderen van 0-14 jaar
(met vermelding geboortejaar)
De aanmelding kunt u doen via
info@meedoenpactaalten.nl.
Er zal strikt vertrouwelijk met de door u verstrekte
gegevens worden omgegaan.

Kerkbezichtiging weer van start

In de week voor de zomervakantie zullen de
vakantietasjes en/of bonnen worden bezorgd.

Actie ondersteunen
Wilt u deze actie financieel ondersteunen dan
kunt u uw bijdrage storten op:
NL24 TRIO 0338 6054 60
t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
o.v.v. Zomeractie en Actie Vakantietas
Alvast hartelijk dank!

Tekst: Arnold Arentsen, schilderij: Piet te Lintum

Donderdag 26 mei a.s. is de Oude
Helenakerk weer open voor bezichti
ging, en daarna elke woensdag
van 13.30 uur tot 16.30 uur en elke
donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur.

De openstelling loopt door tot aan Open
Monumentendag op zaterdag 10 september en
zondag 11 september. Op die zondag is de kerk
echter niet open voor bezichtiging.
Aan het eind van Monumentendag staat er nog
een verrassing te wachten in de Oude Helena
kerk. Daarover komt de commissie te zijner tijd
nog met een mededeling. Houdt de datum alvast
maar vrij, want het belooft iets heel moois te
worden.
Verwacht u de komende tijd gasten in uw huis of
omgeving, nodig ze dan eens uit om deze fraaie

kerk met haar mooie geschiedenis, unieke secco’s
en ronde kerkbanken te bezoeken. Zelf bent u
natuurlijk ook altijd welkom.
Mocht u belangstelling hebben om ook suppoost
te worden en gasten rond te leiden, de commissie
kan altijd versterking gebruiken.
De contactpersoon is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, adencorry@live.nl
Ook KerkVenster zal deze zomer de kerk weer
bezoeken om gasten te ontmoeten, en daar zo
mogelijk een artikeltje (met foto) over te maken.
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Geleuf ’t noo maor!
Naor ’t land van melk en honning
In ’t hoofdartikel van dit KerkVenster, eschrevven
deur Henk te Kulve en Arjan Ligtenbarg, wee ok
altied ons mooie KerkVenster opmek, geet ‘t
ovver de emigratie naor Amerika in de roerege
jaoren van 1840 en wieter. Dit allemaole naor
anleiding van de tentoonstelling, wee ‘t ehollen
wordt in het Euregionaal Historisch Documen
tatie C
 entrum, dat gehuusvest is in de Prinsen
straote. Het gebouw is better bekend as de kerk
van de Protestantenbond. ‘t Is an te bevelen um
daor ‘s hen te gaon, want daor kump o.a. naor
veuren hoo de kerksplitsingen in de negentiende
eeuw tut stand ekommen bunt. ’t Is neet de beste
kante van de kerkgeschiedenis, maor ’t bunt wal
de feiten ovver ons verleden.
Wi-j hebt dan teggenwaordeg ok met regelmaot
verschil van mening ovver kerkeleke zaken, maor
dat is in gin verholding met wat ‘r in de 19e eeuw
gebeurden. Ik bun gin historicus, dus laot ik de
feiten graag ovver an de mensen wee ’t de ten
toonstelling hebt veurbereid en dat bunt neet
de minsten. Dus a’j nog tied ovver hebt, dan
bezeuk ‘s ‘t Erfgoedcentrum in de Prinsenstraote.
De openingstieden staot in ’t artikel op pagina 3.

Canada
Toen ik ’t artikel onder ogen kreeg, most ik denken
an de reizen, wee wi-j as gezin en later allene met
mien vrouw emaakt hebt naor Canada en Ame

rika. Daor kwamme wi-j ok in anraking met de
verhalen ovver emigratie. Dee reizen meke wi-j,
umdat daor een schoonzuster van miene vrouwe
wonden en wat andere familie.
Noo steet Nederland bekend um zien grote antal
soorten van kerken en geleuven, maor in Canada
en Amerika könt ze d’r ok wat van. Wat mien
wal opveel waren de zeer trouwe en hechte kerk
gemeenschappen. Naobers en buurten zoas wi-j
dat kent bunt d’r amper, ze laeft ovver ’t alge
meen op zichzelf. De gemeenschap vindt ze
echter bi-j de kerken en dan met name de kerk
diensten. Mien schoonzuster wisselden nogal ‘s
van geloofgemeenschap, maor ok de andere
famillie was weer bi-j een andere kerke. Zo kregge
wi-j een goed beeld van hoo ’t noo tooging in de
verschillende kerk- en geloofsgemeenschappen.
Wat ons opveel was, dat de leden van deze geloof
gemeenschappen enorm gedreven waren deur ‘t
geleuf. Het kwam ok veur dat bi-j bepaolde kerken
de kerkgangers zowat een helen dag in touw
waren op zondag. ‘s Morgens begonnen ze bi-j
veurbeeld met catechisatie veur jong en old. Dan
was d’r de kerkdienst dee minimaal anderhalf uur
duurden. Dan was d’r een lunchpauze in en bi-j
de kerke en gingen ze ‘s middags gewoon deur
met weer catechisatie en ok weer een kerkdienst
der achteran. Wat ons ok opveel was dat bi-j zo’n
kerkdienst in- en uut-elopen werd en olders met

tekst: Arnold Arentsen
kindere in de weer waren in de gangpaden, terwijl
de kerkdienst gewoon deurging.
In een andere kerke lek ‘t wal völle op onze
vorm van kerkdienst, maor daor veel ons op dat
daor de hele gemeenschap van dorpelingen en
mensen van het platteland mekare völle te ver
tellen hadden. Veur en nao de dienst gingen ze
uutgebreid met mekare an de praot. ‘t Lek wal
ene grote visite, en daor werden alle ni-jtjes met
mekare uut-ewisseld.
Bi-j weer een andere gemeenschap ging ’t d’r
nogal hefteg hen. Zo hefteg dat onze twee
kinder, dee toen een jaor of zeuven, achte waren,
in mekare kroppen van ’t gedonder an woorden
wee ’t der verkondegd werden deur de twee
veurgangers, dee in de dienst umstebeurten het
woord voerden. Zee drukten zich neet allene in
woorden uut, maor slogen ok regelmaoteg met
de voest op de lessenaar.
Ik dacht dat ’t argste nog zol kommen, want
mien schoonzuster vertelden dat wi-j nog effen
gingen koffiedrinken bi-j een van de veurgangers.
Met mien slechte Engels zag ik daor wal teggenop, want wi-j zollen vast nog een hele praeke
kriegen of hee ging ons ovverheuren. Maor alles
ging anders. De veurganger bleef nog effen weg,
umdat-e zich nog met de bezukers van de kerk
dienst wol bezeghollen.
Noo zatte wi-j in een grote staocaravan, umdat
‘t rondtrekkende evangelisten waren. In den
caravan waren twee grote zitheuke. In den enen
zithook gingen de vrouwleu en de kindere zitten
en ik nam plaats in den anderen. Tegeliekertied
beseften ik da’k zodadelek teggenovver den veur
ganger kwam te zitten en dat hee ongetwiefeld
ovver de inhold van de kerkdienst zol beginnen.
Ik, met mien slechte Engels, zol ik een flater slaon
en wat most ik d’r van zeggen? Den veurganger
kwam inderdaod teggenovver mi-j te zitten en
hee vroog mi-j: ‘What’s your job?’ Ja, hoo leg
ik noo uut wat ‘t verhuren van leesmappen in ‘t
Engels is? Maor ik kreg ‘n ingeving, ik zei: ‘I rent
magazines’ (ik verhuur tijdschriften). Daor wol
hee alles van wetten, want dat kenden ze in
Canada neet. Hee vond ‘t een wereldidee, dat
was nog ‘s ‘n ni-j businessmodel. Hee hef met gin
woord meer ovver ’t geleuf epraot, ik most uut
leggen hoo dat warkten. Hee vertelden mi-j dat
hee eerst twee jaor naor Indonesië as zendeling
ging en daornao zol- e mi-j uutneugen um op
ziene kosten naor Canada te kommen um ’t op
te zetten. Ik heb nooit meer iets van ‘m eheurd,
ik denke dat-e een ander businessmodel hef
evonden.
Wat mi-j ok opveel was, dat wi-j gewoon op
zondag naor een evenement gingen, waor wi-j
weer dezelfde leu ontmoetten as in de kerke. Iets
wat bi-j ons toen nog neet an de orde was. Zo
zie’j maor, aoveral is ‘t weer anders en iederene
dech d’r anders aover. Ok wi-j bunt veranderd, ok
wi-j gaot teggenwoordeg op zondag wal ‘s naor
een feestjen of uut aeten, of pakt bi-j ‘n mooie
fietstocht ‘n terrasjen. ‘De tied is veranderd’,
zegt ze dan. Of het good is? De leu nemmen zoas
ze bunt is misschien nog ‘t beste. De tied zal ’t
leren.

Eens gaan wij terug
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Tekst: Hanneke Drenth
Foto’s: Hajo te Paske en Hanneke Drenth

De blauw-gele vlag van Oekraïne wappert aan de schuur. Het is duidelijk:
in dit huis zijn vluchtelingen uit Oekraïne welkom. De oude boerderij aan
de Elshoekweg is van Hajo te Paske en Joke Eppink. Het is een huis met een
geschiedenis, zoals zovele huizen in Dale. Op 8 februari 1945 vielen hier
bommen en daarbij kwamen elf mensen om het leven.
een kleine bloemenzaak. Ze woonde er in een flat
op de achtste verdieping. Een groot contrast met
hoe ze nu woont. ‘Het is hier fijn’, zegt ze ‘schone
lucht, goed water, vogels die zingen en Chico de
hond vindt het hier ook leuk. Voor mij voelt het
als in een zomerhuis. De mensen zijn heel vrien
delijk en sympathiek. Ze zijn bij ons betrokken en
behandelen ons heel goed.’
En dan komen er natuurlijk nog allerlei praktische
zaken om de hoek kijken. Hoe krijg je bijvoor
beeld een BSN-nummer en een bankrekening?
Hoe kun je leren fietsen, waar kunnen Oleksandre
en Artem naar school? Hoe kom je aan werk?
Gelukkig hebben ze daarvoor een maatje
gekregen: Greetje van Eerden staat hun met raad
en daad terzijde.

V.l.n.r. Joke Eppink, Greetje van Eerden,
Hajo te Paske, Olga, Artem, Oleksandr, Ludmila

Oekraïense verbeelding
van Hemelvaart
De icoon die u ziet is een Oekraïense icoon van
de Hemelvaart van Christus. Christus is hier
afgebeeld als overwinnaar. Door twee engelen
wordt Hij ten hemel gedragen. De blik van
Christus is gericht op de mensen die op aarde
achterblijven, en ook zijn handen houdt Hij
zegenend omlaag. De vrouwenfiguur in het
midden, gekleed in blauwe jurk, is Maria, die
geldt als beschermster van de Kerk. Naast haar
staan aan weerszijden twee engelen, gekleed
in stralend witte gewaden. Ze wijzen naar de
ten hemel varende Christus.
Tegelijkertijd buigen zij zich troostend naar de
achterblijvende leerlingen. Onder die leerlingen
zijn Petrus en Johannes herkenbaar.
Zo is deze icoon een beeld van hoop, vertroos
ting en overwinning. We plaatsen de icoon in
dit hemelvaartsnummer van KerkVenster als
teken van onze verbondenheid met mensen uit
en in Oekraïne.
redactie KerkVenster

Nu, 77 jaar later, is ditzelfde huis een veilige
haven voor Ludmila, Olga, Oleksandre en Artem
uit het zwaar gebombardeerde Charkov. Hajo te
Paske vertelt: ‘Mijn 91-jarige moeder groeide op
in dit huis en het feit dat de boerderij nu opnieuw
onderdak verleent aan mensen die op de vlucht
zijn voor een oorlog, maakt diepe indruk op haar
en op ons.’
De woning stond al enkele jaren leeg en is met
hulp van velen weer bewoonbaar gemaakt. De
blauwe druifjes en gele narcissen op de tafel
maken de inrichting compleet. Met warmte en
aandacht is ervoor gezorgd dat de gasten zich
zoveel mogelijk thuis zullen gaan voelen. De beide
jongens spelen op de trampoline in de tuin. En
Ludmila mag haar gang gaan in de tuin. Ze maait
het gras en zorgt voor de bloemen. Vol trots laat
ze de moestuin zien, waar ze inmiddels spinazie,
sla en andere groenten heeft gezaaid. Bloemen
en planten zijn haar hobby. In Charkov had ze
Er wordt heel wat geappt, en de vertaalapp op de
telefoon maakt overuren. Ludmila en Olga volgen
ook Nederlandse les. Koningsdag, het Wilhelmus,
de Nederlandse manier van klokkijken, het komt
allemaal voorbij. En dat alle Nederlanders zoveel
fietsen, dat vinden ze zo bijzonder. Ludmila laat
een foto zien van een vol schoolplein met fietsen
bij Schaersvoorde aan de Slingelaan. Ze hebben
de foto naar Oekraïne gestuurd.
Met veel plezier is ze ook naar de speciale paas
dienst gegaan, die georganiseerd was voor en
door Oekraïense vluchtelingen. En tot haar grote
verrassing en blijdschap kreeg ze daarna KerkVen
ster thuisbezorgd met de fotoreportage van de
dienst. Ze liet hem vol trots aan Hajo te Paske zien
en vertelde dat het blad mee naar Oekraïne zou
gaan. Want hoe goed het hen hier ook bevalt, ze
gaan beslist terug zodra het kan. Hoopvol en met
trots zegt ze: ‘Charkov was de mooiste stad van
Oekraïne, maar is nu zwaar gebroken. Wij hopen
dat de stad nog veel mooier en beter wordt als
Oekraïne wint.’
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Bij de diensten Aalten - Bredevoort

22 mei LeF-dienst

Wat tof dat je er bent!
Een leuk thema voor een LeF-dienst. Maar de
vanzelfsprekendheid dat je naar de kerk gaat is
er niet meer. Sterker nog, tegenwoordig mag je je
vaak verdedigen dat je ervoor kiest om naar de
kerk te gaan. En op verschillende plekken worden
gelovigen neergezet als ‘christen-gekkies’.
Toch kiezen velen van ons er nog wel voor om
naar de kerk te gaan. Geloven is iets wat we niet
alleen kunnen, maar waar we elkaar voor nodig
hebben. In de dienst van 22 mei gaan we hier
verder op in.
We hopen je daar te zien, zodat we dan kunnen
zeggen ‘Wat tof dat je er bent!’. En vergeet de
stempelkaart voor de LeF-dienst niet!

Hemelvaartsdag 2022:
Fietsen naar Lintelo
Donderdag 26 mei 2022 is het Hemelvaartsdag.
Traditioneel wordt er dan in een buurtschap een
kerkdienst gehouden, dit jaar bij het ‘Kulturhus’
in Lintelo.
Voorganger is ds. Folkert de Jong, en het fanfare
korps van Advendo uit Lintelo zorgt voor de muzi
kale ondersteuning. De dienst begint om 10.00
uur. Vanaf 09.30 uur en ook na de dienst is er
koffie en thee. Het krentenbrood zal ook dit jaar
niet ontbreken. De collecte is bestemd voor de
Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA), voor een
project met Oekraïners. Dit wordt kort toegelicht
door iemand van de DHA.
Voor het dekken van de onkosten staat er een
‘karnemelkbusje’.

U2 LAvation terug in kerkdienst

Er staat weer iets bijzonders te
gebeuren in de Aaltense Zuiderkerk.
Na twee jaar van stilte zal U2 LAvation
weer een kerkdienst ondersteunen
met topnummers van U2.

Sursum Corda
75-jarig jubileum
Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Chr. Gem.
Zangvereniging Sursum Corda Lintelo werd opge
richt. Graag hadden wij dat met een concert
gevierd, maar vanwege corona was dat helaas
niet mogelijk.
Om het toch niet helemaal ongemerkt voorbij te
laten gaan, zullen we zondag 29 mei meewerken
aan een kerkdienst. Dit is dan tevens een dank
dienst wat ons koor betreft. Vorig jaar december
was dit ook al gepland, maar kon toen ook niet
doorgaan. Ds. Zeldenrijk is voorganger in deze
dienst en Joop Ormel organist. Joop was lange
tijd onze gastdirigent.
We hopen op een feestelijk samenzijn.

Deze band wordt door de liefhebbers van
U2-songs beschouwd als de ‘The Worlds Greatest
U2 Tribute’ en gezien hun wereldtournees, met
altijd volle zalen en spelend op grote festivals, is
dit geen wonder.
Drie keer eerder werkte deze band mee aan een
kerkdienst in een bomvolle Zuiderkerk. Twee keer
met als voorganger ds. Hans van Dalen, zelf een

Wil je niet de kortste weg naar het Kulturhus
nemen, dan is er een fietsroute die je via een
omweg naar Lintelo brengt. Deze routebeschrij
ving kun je afhalen bij Elim tussen 08.30 uur
en 08.45 uur. Iedereen is van harte welkom. De
dienst is niet te volgen via kerkradio en KerkBeeld.
de voorbereidingscommissie

groot fan van deze band, en de laatste keer met
ds. Folkert de Jong, die zelf ook houdt van ste
vige rockmuziek. Ds. Folkert de Jong zal ook nu de
voorganger zijn. Het thema van de dienst is een
van de klassiekers van de band: ‘With or Without
you’.
De dienst is een van de zogenaamde Regenboog
diensten; diensten waarin actuele thema’s de lei
draad zijn en waarin in dit geval de muziek ook
een verhaal te vertellen heeft.
‘With or Without you’ gaat over hoe moeizaam
de relatie tussen mensen kan zijn, dat je niet met
en niet zonder de ander kunt. Zeker de laatste
jaren, waarin we geregeld thuis moesten blijven,
hebben velen van ons dat gemerkt. Tegelijk gaat
het nummer ook over de ingewikkelde relatie die
we met God kunnen hebben.
Bono steekt zijn mening niet onder stoelen of
banken en zet zich in voor mensenrechten. Soms
controversieel, maar altijd doeltreffend.
De band heeft dan ook fans onder een breed
publiek. De fans in Aalten en uit de hele regio
mogen daarvan volop genieten in een aange
paste kerkdienst.

Zondag 29 mei 2022
Aanvang 17.00 uur
Vrije toegang (zoals gebruikelijk in een kerk)
Wel graag een vrije gift bij de uitgang voor de
onkosten

Weeksluitingen

Zaterdag 21 mei 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

dhr. B. Brethouwer

		Beth San
19.00 uur:

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 22 mei 2022
St. Joriskerk

09.30 uur:
mevr. J. Bron, Velp
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 22 mei 2022
09.30 uur:
collecte:

Oude Helenakerk

drs. G. Zemmelink
Missionair werk en Kerk

Zuiderkerk

mevr. J. Hallerdijk

10.00 uur:	dhr. F. Brandenburg, LeF-dienst
collecte:
Missionair werk en Kerk

Zaterdag 28 mei 2022
		Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:

mevr. M. Rots

		Stegemanhof
19.00 uur:

Evangelisatiekoor

		Beth San
19.00 uur:

koor Taborina

Donderdag 26 mei 2022
Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei 2022
Hemelvaartsdag

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld
dauwtrappen Kloosterbos

10.00 uur: 	ds. F. de Jong- openluchtdienst
bij het Kulturhus in Lintelo

Zondag 29 mei 2022

Zondag 29 mei 2022

St. Joriskerk

09.30 uur:	ds. H. Wassink-Pluimers,
Winterswijk,
Anders Dan Anders-dienst,
koffiedrinken na de dienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Oude Helenakerk

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk, m.m.v.
Christelijke Zangvereniging
Sursum Corda uit Lintelo
collecte:
Jong protestant en Kerk

10.00 uur:
collecte:
17.00 uur:

Neem en lees

Doopdiensten Aalten

Mei 2022

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

Zuiderkerk

ds. F. de Jong, doopdienst
Jong protestant en Kerk
ds. F. de Jong, Regenboogdienst,
m.m.v. U2 LAvation

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

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22

Jeremia 38: 14-28
Psalm 129
Jeremia 39: 1-10

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

23
24
25
26

Jeremia 39: 11-18
Jeremia 40: 1-6
Jeremia 40: 7-16
Psalm 57

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

27
28
29

Jeremia 41: 1-10
Jeremia 41: 11-18
Jeremia 42: 1-12

Maandag
Dinsdag

30
31

Jeremia 42: 13-22
Jeremia 43: 1-13

In de PG Aalten is er oppasdienst
voor de allerkleinsten.
Voor de Zuiderkerk is dat in zaal 2,
voor de Oude Helenakerk is dat in Elim.

Jeremia 44: 1-10
Jeremia 44: 11-19
Jeremia 44: 20-30

Kinderen zijn dus altijd welkom.

Bloemengroet Aalten

Oppasdienst (0-4 jaar)

Juni 2022
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Slettenhaar, Prinsenstraat 1B
- fam. Westerveld, Kruisdijk 4a
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

21 mei	mevr. G.F. Grevers-Winkelhorst
Tubantenstraat 46, 7122 CS
22 mei	mevr. E.G. Jansen-Helmink
Damstraat 55, 7121 AX
23 mei	dhr. H. te Ronde
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
23 mei	mevr. J.A. Stemerdink-Arentzen
Varsseveldsestraatweg 29/E, 7122 CA
24 mei	mevr. K.J. Hillen-Vreman
Prinsenstraat 1/D, 7121 AE
24 mei	mevr. W.A. van den Berg-Tolk
Manschotplein 5, 7121 BL
24 mei	dhr. H.J. Ruessink
Uranus 14, 7122 XX
24 mei	mevr. A.G. Eenink-Jentink
Driehonderdmeterweg 4, 7121 KK
25 mei	mevr. J.W. Kersjes-Hoornenborg
Gendringseweg 33/B, 7122 LT
25 mei	dhr. J.A. Hillen
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
25 mei	mevr. H. van Eerden-Salemink
Keizersweg 65, 7121 GN

25 mei	mevr. J.H. Brethouwer-Bosman
Barloseweg 9/A, 7122 PS
26 mei	mevr. J. Postmus-Willems
Keizersweg 26, 7121 GR
26 mei	Mevr. E.W.Th. Schriemer-Kort
Schooldijk 15, 7122 LX
27 mei	mevr. G.J. Jolink-Colenbrander
Steengroeveweg 1/A, 7122 LT
27 mei	mevr. G.H. Wensink-Somsen
Gendringseweg 36, 7122 LV
28 mei	mevr. J. Heinen-Kämink
Hoge Veld 105, 7122 ZP
28 mei	dhr. H.J. Arentsen
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
28 mei	dhr. A. Grievink
Kostersweide 35, 7121 HH
28 mei	dhr. G.J.A.H. te Brake
Driessenshof 7, 7121 XT
29 mei	dhr. B.H. Klijn Hesselink
Welinkweg 6/A, 7122 PL
29 mei	mevr. B.W. te Paske-Neerhof
Hoge Veld 115, 7122 ZP
29 mei	mevr. A.G.W. Houwers-te Voortwis
Dinxperlosestraatweg 129/A, 7122 JM
30 mei	mevr. A.J. Boom-Lankhof
Sniedersweide 1, 7123 AJ

Wijk Zuid

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

Huwelijksjubileum
Op 3 mei waren dhr. D.W. Luiten (Derk) en mevr.
L. Luiten-de Jong (Loltje), Bonifaciusstraat 13,
60 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal!
Ze vieren dit samen met hun kinderen en klein
kinderen. Ze kregen van ieder drie rozen en dat
maakte samen zestig rozen. Ze zijn blij en dank
baar dat alle kinderen, schoon- en kleinkinderen
gezond en wel zijn. Zij zorgden voor de feestelijk
heden voor 3 mei en ook voor een feest op 4 juni.
Ze verheugen zich op een middag met familie,
vrienden en buren. Ze hebben zich de afgelopen
jaren ook met liefde ingezet voor de kerk. We
wensen hun een hele goede en mooie feestdag
toe en Gods zegen.
Op 26 mei zijn dhr. A. Top (Alex) en mevr. G.M.
Top-Smees (Ria), Haermansweijde 36, 50 jaar
getrouwd. Mooi en bijzonder om zo lang samen
te mogen zijn. Ze zijn God dankbaar voor al deze
jaren. Ze hebben de afgelopen jaren veel lief en
leed met elkaar gedeeld en zijn dankbaar voor

30 mei	mevr. A.G. Massink-van Keeken
Ludgerstraat 25/01, 7121 EG
31 mei	mevr. B. Schoppers-Nijman
Ludgerstraat 29/01, 7121 EG
1 jun	mevr. E. Kaemingk-Houwers
de Egge 63/016, 7051 AK Varsseveld
1 jun	mevr. G.W. Luijmes
Stationsstraat 30/3, 7122 AT
1 jun	mevr. M. Bunschooten,
Hogestraat 74, 7122 BX
1 jun	dhr. H. Hoftijzer
Brethouwerweg 2, 7122 KG
1 jun	mevr. G.J. Wapsenkamp-Lammers
Varsseveldsestraatweg 14/C, 7122 CC
1 jun	dhr. G.B. te Winkel
Smitskamp 150, 7121 HL
3 jun	mevr. J.G. Hoftiezer-Kaaijenbrink
Kiefteweg 9, 7121 LX
3 jun	mevr. W.J. van Malsen-ten Have
Stationsstraat 67, 7122 AS
3 jun	mevr. H.J. Somsen-Gussinklo
Schooldijk 2/A, 7122 LX
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

alles wat ze mochten ontvangen. Ze hopen nog
vele jaren samen te mogen delen. Ze willen deze
dag op een feestelijke manier vieren samen met
hun dierbaren. We wensen hun een hele fijne dag
toe en Gods zegen voor de tijd die komt.

Overleden
Op 25 april is mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar
overleden. Ze is 90 jaar geworden. Ze was een
intelligente, lieve en belangstellende vrouw die
met haar tijd meeging en ondanks de tegen
slagen in haar leven zachtmoedig en vriendelijk
bleef. De laatste tijd ging haar gezondheid lang
zaam achteruit. Uiteindelijk is ze in het bijzijn van
haar dierbaren rustig ingeslapen. Ze vertrouwde
met heel haar hart op God. In dat vertrouwen
hebben we afscheid van haar genomen. We
wensen degenen die achterblijven veel kracht en
sterkte toe bij dit verlies.
Op 2 mei is mevr. G.A. Prinsen-Lensink overleden.
Na een kort ziekbed door een hersen
bloeding
is ze, in het bijzijn van degenen van wie ze
hield, rustig heengegaan. Ze heeft van iedereen
goed afscheid kunnen nemen. Haar liefde, zorg
en harte
lijkheid zullen erg gemist worden. We
wensen de familie troost en sterkte toe in de
komende tijd.
Op 8 mei is dhr. G.J. Kraaijenbrink na een periode
van ziekte rustig ingeslapen. De laatste maanden
kon hij gelukkig nog thuis zijn. Hij heeft daar
enorm van genoten en was dankbaar voor deze

tijd samen met zijn geliefden. We wensen zijn
vrouw, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe bij dit verlies.

Zieken
Ondanks dat de operatie van mevr. Ida KassiesKaemingk goed is gelukt, hebben de artsen niet
alles van de tumor weg kunnen halen. Naast her
stel van de operatie zal Ida daarom de komende
tijd ook verder behandeld worden. Ze gaat een
traject in van bestraling en medicatie. Het is een
pittige tijd voor haar, die ze vol moed en ver
trouwen op God in gaat. We wensen haar kracht
toe en Gods zegen voor de behandeling. Ook
anderen die te maken hebben met ziekte, of die
naast iemand staan die ziek is, wensen we veel
kracht en zegen toe.

Pastoraal wijkteam
Op 10 mei hadden we een vergadering van
het pastoraal wijkteam. Het was een goede en
opbouwende avond, waarin we onder andere

onze zorgen en gedachten konden delen over
de vele vacatures die er zijn voor bezoekmede
werkers. We zijn blij met de werkgroep pastoraat
en hopen dat daar mooie en goede dingen uit
voortkomen. Jan Veldboom sloot de avond af met
het mooie gedicht: De trein van het leven. We
hopen elkaar op 6 september weer te ontmoeten.
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

overleden. We wensen degenen die haar moeten
missen Gods nabijheid en kracht en troost toe.
Dinsdagochtend 10 mei is mijn moeder, na een
kort ziekbed en een verblijf van bijna vier weken
in het hospice, in alle rust overleden. Ze is 86 jaar
geworden. Ze verlangde naar Huis, naar haar
Heer en Heiland. ‘Het is goed zo’, is wat wij, haar
vier kinderen, tegen elkaar zeiden toen we bij
elkaar waren. God is goed.

Verhuizingen

Zieken

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

Er zijn zeker zieken in de wijk, door de ziekte
van mijn moeder heb ik niet iedereen kunnen
bezoeken. 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.

Overleden
Bennie Klein Entink is kort na zijn terugkeer naar
huis op 28 april overleden. Op 4 mei hebben we
herinneringen gedeeld en gebeden om kracht en
troost in de gedachtenisdienst in de aula van de
GUV. Het in memoriam vindt u elders in dit Kerk
Venster.
Jeltje Stronks-van der Wal, wonende aan de
Frankenstraat 87-05, is in de leeftijd van 95 jaar

Godly Play
De cursus Godly Play, die ik wilde volgen en steeds
werd uitgesteld, heb ik inmiddels af kunnen

Wijk Noord

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

Persoonlijk
Op 20 mei wordt mijn huis in Aalten opgeleverd!
De week daarna heb ik vakantie en ben ik om die
reden niet bereikbaar. Het huis wordt deels casco
opgeleverd, maar ergens in september hoop ik
naar Aalten te kunnen verhuizen.

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

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

Afscheid
	Het is tijd voor mij te gaan
nu geen tranen meer
kijk naar de hemel en geloof
eens zien we elkaar weer

Hemelvaart
In Handelingen lezen we over de laatste woorden
van Jezus tot de apostelen, over zijn belofte dat
de Heilige Geest zou komen en hen kracht zou
geven. Handelingen 1: 9 ‘Toen hij dit gezegd
had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer
zagen.’
We zijn over het algemeen erg gehecht aan het
oordeel van onze ogen. Wat we niet kunnen zien,
is er niet. ‘Eerst zien, dan geloven!’ Toch hoor ik
met name van mensen die een geliefde verloren
dat er ook andere zintuigen kunnen worden
gewekt: subtielere zintuigen, die doen vermoeden
dat degene die jou voorging nog altijd liefdevol
met je verbonden is. De bewustwording van die
verbondenheid kan worden gewekt door een
licht gevoel, een klein herkenningsteken, een
vertrouwde geur, een geruststellend woord dat
ineens in je opkomt.
Wanneer een wolk van verdriet over je komt,
tranen je zicht vertroebelen, kan je je laten aan
raken vanuit die andere wereld. Leven vanuit
geloof vraagt van je om je meer en meer te
openen voor wat vanuit de hemel geschonken
wordt en wat ontvangen wil worden. De apos
telen stonden ook na Jezus’ dood open voor wat
Hij te geven had. Ze wisten: ‘Hij zal er altijd voor
mij zijn.’

ronden. In het nieuwe seizoen wil ik jullie graag
kennis laten maken met deze vorm van het ver
tellen van Bijbelverhalen.

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

Tijd voor mij jou te verlaten
geen verdriet meer en geen pijn
kijk naar de regenboog en weet
ik zal er altijd zijn.

Overleden

Het zal niet eeuwig duren
eens komt er een moment
dat ik je weer zal vasthouden
dat je weer bij me bent.

Op 30 april is overleden Jan Blekkink, Vossenbul
teweg 8, in de leeftijd van 78 jaar. Wij wensen
zijn vrouw Hetty, de kinderen en de kleinkinderen
Gods nabijheid toe in hun gemis en verdriet.

Tijd voor ons om afscheid te nemen.
droog je tranen nou
kijk ‘s avonds naar de sterren
weet dat ik van je hou

Ziekenhuis

Denk aan mij en wens mij
altijd heel dichtbij
praat met mij, verdring de pijn
ik zal er altijd voor je zijn.
Francis van ‘t Klooster

Zieken
In mijn wijk zijn enkele (ernstig) zieken die niet
met name genoemd willen worden. Toch willen
we hier jullie en jullie gezinnen / families Gods
troost, hoop en kracht toewensen in deze moei
lijke tijd.
Aangezien ik nog altijd voor 50% met ziekte
verlof 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.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Wim Ruessink, Sondernweg 20A. Wij
wensen alle zieken en degenen die om hen heen
staan moed en kracht toe!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Huwelijk
Feest! Nadat in december vorig jaar het geplande
huwelijk van Femke Navis en Richard Klumpen
houwer wegens coronamaatregelen niet door
kon gaan, is het nu zover. Femke en Richard
zijn voornemens vrijdag 17 juni hun liefde voor
elkaar en trouw aan elkaar feestelijk te beves
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tigen en te laten zegenen. Femke en Richard, wij
wensen jullie, de kinderen en jullie naasten een
fijne en feestelijke dag en Gods zegen over jullie
levensverbintenis.

Ziekte
Dhr. Hartemink, Varsseveldsestraatweg 18 L, is
naar het ziekenhuis geweest voor een operatie.
Inmiddels is hij weer thuis en wensen wij hem een
goed herstel.

Persoonlijk bericht
Van mijn kant een verdrietig bericht. Mijn moeder
is zondag 8 mei, toch nog onverwacht, over
leden. Na jaren die door ziekte getekend waren
is ze zondag, in het bijzijn van haar dierbaren,
rustig ingeslapen. Verdrietig maar in dankbaar
heid en liefde hebben we haar losgelaten in het
vertrouwen dat zij nu daar is waar liefde, licht en
goedheid heersen.
Uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

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

Doopdienst, baksel van liefde en Kobuskoffie
Heel wat mooie dingen op Kobus deze tijd:

Doopdienst
Op 29 mei om 10.00 uur mogen we Amélie van
Aalst dopen, dochter van Martine en Maurits, en
zusje van Lucas en Thierry. Het wordt een prach
tige dienst, waarin A’Rise de muziek gaat ver
zorgen. Met gastoptredens ...

I have a dream …
Aan het begin van elke bestuursvergadering
van stichting KerkVenster beginnen we met een
moment van bezinning, meestal door het lezen
van een tekst die past bij de tijd van het kerke
lijk jaar of aansluit bij actuele ontwikkelingen.
Op maandagavond 2 mei stonden we stil bij
een vrije vertaling van de toespraak die Martin
Luther King hield op 28 augustus 1963 tijdens
de mars naar Washington, al bijna zestig jaar
geleden en nog steeds zeer actueel. Met de
taferelen van Oekraïne op ons netvlies zouden
we de hoop dat deze droom ooit uitkomt bijna
kunnen verliezen. Des te belangrijker is het om
de droom van Martin Luther King nog eens
op ons in te laten werken. Zeker in een week
waarop we zowel de vele oorlogsslachtoffers
herdenken alsook onze vrijheid vieren. Hopelijk
blijven we de moed en de inspiratie vinden om
te dromen.
Ap te Winkel

De droom
Ik koester een droom dat de mensen
eens zullen opstaan
en zullen zien dat ze geschapen zijn
om als broeders en zusters te leven met elkaar.
Ik heb een droom dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat de gerechtigheid vloeit als een stroom.

Baksel van Liefde
Het eerste baksel van liefde is afgelopen week
gestuurd naar iemand die dat heel goed kon
gebruiken. ‘Het kwam precies op het juiste
moment.’ Aarzel niet mensen in de wijk op te
geven die dit ook kunnen gebruiken.

Kobuskoffie
Tenslotte nodigen we iedereen in de wijk uit voor
koffie op zondag 22 mei om 15.00 uur bij het
speeltuintje op de hoek van de Laan van Kobus
en de Kobusweg. Er is koffie, thee, ranja voor de
kleintjes, en mocht je wat mee willen brengen
naast jezelf dan kan dat natuurlijk altijd. Zo leren
we elkaar beter kennen en kunnen we er voor
elkaar zijn. Welkom!
ds. Folkert de Jong

Ik draag een droom in me
dat in elk wetgevend lichaam
en dat in alle gemeenteraden
mensen zullen worden gekozen
die rechtvaardig zijn,
die de barmhartigheid liefhebben
en Gods wegen gaan.
Ik koester een droom
dat op een dag de oorlogen eindigen,
dat mensen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzer
en hun speren tot snoeimes,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en dat niemand meer aan oorlog denkt.
Ik heb een droom
dat we met dit geloof in staat zijn
de wanhoop te verdragen
en nieuw licht te brengen
in de duistere momenten van pessimisme.
Ik draag een droom in me
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal zijn op aarde
en goede wil in alle mensen.
Die dag zal een gloriedag zijn
en de kinderen Gods
zullen er zich over verheugen.
Vrij naar Martin Luther King uit de bundel
‘Er zijn woorden voor’ van Kees Harte

Protestantse Bezoekdienst

Bevrijding

Bloemendienst
Als bezoekdienst van onze Protestantse Gemeente
vinden wij omzien naar elkaar erg belangrijk. Dit
doen we op verschillende manieren, een daarvan
is het bezorgen van de bloemen uit de kerk bij
gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Wij willen nadrukkelijk onder uw aan
dacht brengen dat hiervoor niet alleen (zeer
ernstig) zieken in aanmerking komen, maar ook
mensen die op wat voor manier dan ook een
zware tijd moeten doormaken en die wat extra
aandacht kunnen gebruiken. En … iedereen mag
zo iemand aanmelden.
Hermien Roelofse is hiervoor contactpersoon
van de Helenakerk: h.roelofse@hotmail.com,
tel. 0543-471856
Lies Kämink is contactpersoon van de Zuiderkerk:
lies.kamink@kpnmail.nl, tel. 0543-474605

Help ons een betrokken gemeente
te zijn en te blijven.

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

Samenwerking
HH. Paulus en Ludger
en Protestantse
Gemeente Aalten
Inloopochtend
open deuren Elim

Ochtendbezinning

Elke donderdagochtend van 09.00 - 09.30 uur
is de Oude Helenakerk geopend (ingang Markt
zijde). Er is dan gelegenheid voor een moment
van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit
samenzijn door de aanwezige pastor met een
gebed afgesloten.
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Na twee minuten stilte om de
doden te herdenken zoek ik op
donderdagmorgen 5 mei de stilte op
van de Oude Helena om de vrijheid te
overdenken. Wat zou zij ervan vinden;
Helena die al eeuwenlang mensen,
oorlogen, feesten, herdenkingen
aan zich voorbij heeft zien gaan?
Ongetwijfeld heeft ze bescherming
geboden aan de onderduikers die
zo dichtbij verstopt zaten.
Wat zij ervan vindt, zal ik niet te weten komen.
Met haar heb ik geen internetverbinding. Zo heb
ik ook geen lijntje met God die mij vertelt wat
Zhij denkt, wil, wenst, motiveert, beveelt, eist of
wat dan ook. In de stilte van de Oude Helena kan
ik alleen naar mijzelf luisteren.
‘Mijn vrijheid houdt op waar ik de vrijheid van de
ander tegenkom.’
Een vereenvoudigde weergave van een mooie uit
spraak, die voor mij betekent dat we daar altijd
met elkaar over in gesprek moeten blijven. Maar
toch …
Bijvoorbeeld de automobilist/motorrijder heeft
de vrijheid om altijd overal daarheen te kunnen
gaan waar hij/zij dat wil, ongeacht geluidsover
last, benzinestank en gebruik van fossiele energie.
Ik wil de vrijheid om zo stil mogelijk van de natuur
te kunnen genieten om te zien wat leeft, groeit
en bloeit. Hoe kunnen we elkaar daarin vinden?
Is ‘vrijheid’ om te kunnen zeggen wat ik denk het
belangrijkst? Schelden, vernederen, wegzetten van
de ander omdat die anders is, is toch de grenzen
overgaan van die ander?
Wacht! Luister! Oude Helena neemt het woord en
vraagt me: ‘Waarvan wil jij bevrijd worden?’
Ik zou me graag minder zorgen willen maken
over de wereld, de vernietiging van het leven van
mens, dier en bodem. Minder zorgen over mensen
die meegesleurd worden door het surrogaat-wel
zijn van materiële welvaart. Minder zorgen over
kinderen die de weg naar de toekomst niet zien,
omdat ze niet weten wat leuk is. Minder zorgen
over de economische uitputtingskoers van ‘meer,
meer, meer’.
Loesje zegt: ‘Zorgen moet je niet maken, zorgen
moet je doen.’

Op donderdagochtend 9 juni komen de gast
vrouwen en bezoekers van de inloopochtend
‘Over de Brug’, van het parochiecentrum aan
de Dijkstraat naar Elim. Vanaf 9 juni zullen de
inloop
ochtenden voortaan gezamenlijk worden
gehouden in Elim. De gastvrouwen en bezoekers
van ‘Over de brug’ zullen die ochtend eerst voor
de laatste keer bij elkaar komen in het parochie
centrum. Na het ochtendgebed en een kopje
koffie komen ze met z’n allen te voet naar Elim.
In Elim willen wij ze van harte welkom heten en
ze een warm onthaal geven. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Mede namens de gastvrouwen,
Wilma de Jong, Elizabeth van Deventer, Gea
Verhagen, Gerda van Netten, Anneke Wattel

Ik probeer zoveel mogelijk ‘groen’ te doen,
ruimte te laten voor de ander, maar het is nooit
genoeg … Ook ik ben maar een zandkorreltje
tussen de vele zandkorreltjes, een waterdruppel
in de oceaan. Toch kunnen we samen het strand
vormen, de zee zijn. Met alle beetjes samen
kunnen we weer zorgen voor meer Leven, meer
natuur, meer samen.
Vrijheid is Samen leven, met alles wat leeft en
daar in Vrijheid voor kunnen kiezen.
Gea Evenhuis
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In memoriam
Bernardus Hendrikus
Klein Entink

Grada Antonia
Rougoor-Hartemink

E.E.J. van HuetHüpscher

~ Bennie ~

~ Grada ~

~ Everdien ~

geboren
30 september 1943
overleden
28 april 2022

geboren
26 september 1926
overleden
13 april 2022

geboren
26 augustus 1929
overleden
22 april 2022

Bennie is geboren op 30 september 1943 als
eerste van de zeven kinderen van Frits en Grada
Klein Entink. Na de lagere school ging Bennie naar
de landbouwschool met de bedoeling om later
het bedrijf van pa en ma over te nemen. Bennie
hielp op het bedrijf thuis of bij andere boeren
bedrijven. Daarnaast had hij nog melkritten en
dat beviel hem prima. Dat kwam vooral tot uiting
op 1 januari, dan was het namelijk gebruikelijk
om bij het terugbrengen van de lege melkbussen
een borrel te drinken bij de boeren. Aan het einde
van de rit kon je Bennie van ver horen aankomen,
zijn gezang kwam dan boven het geluid van de
tractor uit. Of het lied zuiver klonk, was voor ieder
een kwestie van smaak.
In de jaren zestig, toen cupido ook zijn intrek
nam aan de Vierde Broekdijk, verliet de een
na de ander het ouderlijk huis. Alleen Bennie
bleef achter en we begonnen ons al zorgen te
maken dat hij alleen over zou blijven. Maar wat
schetste onze verbazing toen wij hoorden dat hij
een vriendin had: Nella, uit Zierikzee. Niet echt
naast de deur. Als je Bennie vroeg: Hoe kom je
daaraan? Was steevast het antwoord: ‘Hoo kump
een hond an vleu’ en daar kon je het mee doen.
Dat het serieus was, werd ons al snel duidelijk,
want als je voor een kusje 250 kilometer moet
rijden dan moet het wel serieus zijn. Vervolgens
kwamen er trouwplannen en werd er een stuk bij
de bestaande woning aangebouwd. Op 4 oktober
1974 zijn ze getrouwd in Zierikzee. Ons voordeel
van het feest in Zierikzee was dat de avond
bruiloft in Aalten nog een keer werd overgedaan.
Aan de Vierde Broekdijk zijn hun kinderen Karin
en Erik geboren en ging het leven zijn gangetje,
totdat de gemeente Aalten haar oog liet vallen
op de boerderij en de grond, om die te gebruiken
voor uitbreiding van het industrieterrein. Bennie
en Nella kochten een huis aan de Dinxperlose
straatweg. Bennie werd tractorchauffeur in de
buitendienst bij de gemeente Aalten. Zijn lust
en zijn leven. Hij heeft dit met plezier gedaan
tot aan zijn pensionering. Daarna hield hij zich
bezig rondom het huis. Schapen, geiten, eenden,
ganzen en kippen, er liep van alles rond. Ook de
groentetuin kon op zijn belangstelling rekenen.
Ieder jaar kwam hij langs met: moet je nog
bonen? In die tijd zijn ook hun kleinkinderen
geboren: Lucas en Thomas bij Karin en Martin
en van recentere datum Revi en Berre bij Erik en
Hanneke. En wat was hij een trotse opa. Bennie
was ook een echte Bourgondiër, hij hield van
gezelligheid, humor en op zijn tijd een borrel. ‘Hij
had de lach dan ook aan zijn kont hangen.’

Grada kwam van boerderij Bosch Hengeveld bij
Sinderen. Een hardwerkende boerendochter, maar
geen boerin, zoals ze zelf zei. Praktisch van aard
en diepgelovig, met kritische kanttekeningen. Ze
had een onbeperkt vertrouwen in haar Schepper,
maar was minder overtuigd van de goede bedoe
lingen van Paulus en Kerk.
Het zat haar altijd dwars dat vrouwen in kerk
en samenleving zo lang onmondig werden
gehouden. Al die onbenutte capaciteiten!
Ze kon goed leren, maar vervolgonderwijs voor
meisjes werd voor de oorlog nauwelijks gestimu
leerd. Nieuwsgierig naar kennis las ze graag, maar
ze was ook graag in beweging. Buiten werkend,
wandelend of fietsend. Het hield haar tot op hoge
leeftijd fit.
Na de oorlog pakte Grada de kans om de ver
pleegstersopleiding te doen in Rotterdam. Ze was
trots op dat diploma en het kwam goed van pas
in haar latere leven.
Ze was verloofd met Jan Rougoor. Een aanko
mend onderwijzer die ook ‘Tropische cultures’
had gestudeerd. Eind 1952 trouwden ze en de
drie oudste kinderen werden geboren.
In 1958 werd het gezin door de Zending uitge
zonden naar Nieuw-Guinea. Jan werkte in het
onderwijs en Grada in gezin en huishouding.
Het leven in een tropisch klimaat zonder goede
medische voorzieningen bracht veel zorg met zich
mee. Maar alle ervaringen verruimden ook haar
blik op de wereld.
In 1962 moest het gezin door politieke span
ningen halsoverkop terug naar Nederland. De
beide jongsten werden daarna geboren.
Het gezin kwam terecht in Nieuw-Vennep. Jan
gaf les op de Landbouwschool en zat daarnaast
veel in het kerkenwerk. Gezinstaken lagen vaak
op Grada’s bordje. In 1972 verhuisden ze naar
Aalten; de Achterhoek, een beetje thuiskomen.
In 1983 verliet Jan om gezondheidsredenen het
onderwijs, maar hij bleef een actieve man.
De eerste kleinkinderen kwamen, er werd samen
geklust en opgepast. Samen ondernamen Grada
en Jan nog diverse reizen: Israël, Noorwegen,
Duitsland, Zwitserland. Grada keek er met plezier
op terug.
Jan overleed eind 1998 onverwacht, na een
geslaagde hartoperatie, aan een ziekenhuis
bacterie. Een enorme klap. Maar Grada pakte
de draad weer op en gelukkig stonden er veel
mensen om haar heen: gezin, familie, buurt. En ze
kon goed alleen zijn. Ze verveelde zich nooit.
Ze genoot van familieweekenden en vakanties
met zus of schoonzus.
Geleidelijk aan moest ook zij inleveren. Maar het
bleef fijn om bij haar te zijn. Haar belangstelling,
gesprekken en uitstapjes bleven leuk.
Op 13 april hield het opeens op. We gaan haar
enorm missen. Ze heeft ons veel goeds laten zien.
De dankdienst voor haar leven op 22 april werd,
naar Grada’s wens, geleid door een vrouw.

Lieve mama,

Namens de familie,
Tonnie Hoftiezer

ds. Elizabeth van Deventer

Geboren in Dordrecht, gestudeerd in Zetten, getogen naar Aalten, waar je gelijk liefdevol werd
opgenomen in het gezin van Huet, nadat je je
grote liefde Nico had leren kennen.
Prachtige jaren volgden, je was intens gelukkig
met jouw drie meiden, die je met liefde hebt
opgevoed. Je was er altijd voor ons. Jij had niet
de mooiste kleren nodig of de modernste spulle
tjes om je goed te voelen. Tussen je vertrouwde
mensen straalde je vanuit jezelf. Je wilde niet
in narigheid blijven hangen, gewoon niet aan
denken, dan is het er niet. Jouw zorgen deelde
je wel in het gebed en zo bleef jij staande in het
leven, ook als het soms stormde.
Kerk en muziek waren belangrijk. Als papa het
kerkorgel bespeelde was jij vaak aan zijn zijde te
vinden en zingen in papa’s koren vond je heerlijk.
Jullie namen ons mee op vakantie met de trein
naar Zeist en Haarlem. Een onbezorgde tijd.
Toen Nico in oktober 1992 zomaar uit jouw en
ons leven verdween kwam de krachtige vrouw in
jou naar boven. Jij liet verdriet en gemis niet jouw
leven overnemen. Je pakte papa’s vrijwilligerswerk
bij de kerk op, ging elke donderdag koersballen,
was actief bij de Vrienden van ‘t Hoge Veld en zat
wekelijks bij de receptie, waarvoor je het dienst
rooster maakte. Elke verjaardag, feestdag en
zondag was je bij een van ons. Je genoot intens
van al je kleinkinderen, die niet beter wisten dan
dat jij bij elk gezin hoorde.
Je bent met ons allemaal op vakantie geweest,
naar Engeland, Denemarken, Frankrijk, Italië,
Oostenrijk, Amerika en Canada. Je wilde zelfs op
80-jarige leeftijd mee naar Bali. Wij mochten
met jou mee naar Portugal en Egypte, waar je als
een koningin werd behandeld als hoofd van de
‘big family’.
Hoogtepunten waren ook onze damesuitjes.
Samen met tante Tini en Elsbeth reden we kris
kras door het land en hadden de grootste lol.
Ach lieve mama, je was er gewoon altijd bij.
Daarom valt het ons nu zo zwaar om jou te
moeten missen. Dat missen begon al toen jouw
wereldje langzaamaan kleiner werd. De moeder
werd het kind en het kind werd de moeder. We
hebben met liefde om je heen gestaan tot aan
de eindstreep. De uitgestoken hand heb je zelf
gepakt toen je ons op vrijdagmorgen 22 april
2022 verliet om te worden herenigd met degenen
die je zo hebt liefgehad.
We zijn heel dankbaar dat je zo lang in ons
midden mocht zijn. Omringd door je vertrouwde
familie namen we afscheid van jou met mooie
muziek, woorden en beelden. Door de zon
gekleurde zeepbellen gingen met je mee, als
kusjes naar de hemel. We houden van je.
Els, Petra en Anita
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Janna Hendrika
Tolkamp-Ebbers

D. H. Barmentlooter Haar

G.A. Prinsen-Lensink

~ Annie ~

~Dien~

~ Grada ~

geboren
30 januari 1931
overleden
16 april 2022

geboren
8 juli 1931
overleden
25 april 2022

geboren
6 augustus 1934
overleden
2 mei 2022

In 2020 werd Annie vanuit de Tubantenstraat
opgenomen op de Hoge Weide in Lochem,
waarna ze werd overgeplaatst naar Beth San. De
diagnose ‘terminaal hartfalen’ joeg haar geen
angst aan. Ze zei: ‘Ik stel mijn vertrouwen op de
Heer, mijn God’. Dit is de titel van een lied uit
haar jeugd. Denkende aan die tijd aan de Bud
dinkdijk 2 in Barlo, met haar zussen Diny en Riekie
en haar broer Henk, kwamen er vaker muzikale
herinneringen bovendrijven. Zo had ze de Enige
Gezangen altijd zo mooi gevonden, net als lie
deren uit de bundel Johannes de Heer. Het is dan
ook bijzonder dat ze haar geliefde al zingend ont
moette. De fusie van het koor van Barlo met dat
van Dale zorgde namelijk ook voor een samen
gaan tussen Gerrit Tolkamp en Annie Ebbers.
Op 14 oktober 1954 trouwden ze en betrokken ze
een woning aan de Damstraat, waar de d
 ochters
Joke, Rita en Annerie werden geboren. Annie was
een fijne en warme (schoon)moeder, oma en
overgrootmoeder. Als het met haar zelf minder
goed ging, dan zei ze wel eens: ‘Vertel maor
aover de kleinkinder.’ Daar knapte ze dan geheid
van op.
Bijzonder troostvol was het voor haar dat op de
dag na de begrafenis van Gerrit (die op 6 februari
2003 na een afnemende gezondheid overleed)
een kleindochter werd geboren. Daar heeft ze heel
veel steun aan gehad. Dood en leven kwamen in
die periode heel dicht bij elkaar.
En eigenlijk kunnen we dat ook zeggen van haar
moment van overlijden. Annie overleed in de
paasnacht. Nergens in het kerkelijk jaar komen
dood en leven zo dicht bij elkaar als op Stille
Zaterdag. In de kerk wordt op dit scharnierpunt
tussen dood en leven vaak gelezen uit Psalm 16.
En dat deden we ook tijdens haar afscheid op
23 april: Steeds houd ik de HEER voor ogen, met
hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn
lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij
niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar
het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Mogen de (schoon)kinderen, klein- en achterklein
kinderen zich getroost weten in de nabijheid van
de Eeuwige.
Netty Hengeveld

Dien werd geboren op 8 juli 1931 in Lichten
voorde. Ze was de derde in een gezin met meer
dere broers en zussen. Het was een warm, fijn
gezin. Ze groeide op met de kerk en het geloof.
Dat was heel belangrijk voor haar. Na de basis
school mocht ze naar de ULO. Daarna is ze op
kantoor gaan werken bij de knopenfabriek in
Bredevoort.
Dien heeft al vroeg haar vader verloren. Haar
moeder trouwde daarna met de broer van
haar vader. Dien leerde al jong haar man Gerrit
Barmentloo kennen. Hij diende 2,5 jaar in Neder
lands Indië. Ze trouwden op 15 mei 1953. De
vader van Gerrit stierf, en Dien en Gerrit gingen
toen op de boerderij wonen, bij de moeder van
Gerrit in. Ze werkten beiden hard en Dien werkte
volop mee in het boerenbedrijf.
Samen kregen ze een zoon: Bert. Ze vond het
mooi om moeder te zijn. Uiteindelijk hadden ze
een eigen boerderij aan de Romienendiek.
In 2001 zijn ze verhuisd naar het Verzet. Toen
zoon Bert plotseling overleed was dat een harde
klap voor Dien, maar ze pakte het leven moedig
weer op. Toen ze op het Verzet woonden, kregen
ze goed contact met Henry en Gabriële van Braak.
Er ontstond een warme, liefdevolle en zorgzame
band. Gabriële was als een dochter voor Dien.
In 2008 overleed Gerrit. Dien ging dapper verder.
Ze had haar vaste contacten en dingen die ze
deed; tuinieren, puzzelen, lezen, sjoelen en met
haar zus en schoonzus rummikuppen. Ze was heel
zelfstandig en deed van alles. Ze wilde anderen
niet tot last zijn.
De kleinkinderen waren belangrijk voor haar. Dien
had een goede en liefdevolle band met ze. Ze
genoot ervan als ze er waren en sprak over van alles
met ze. Ze was een intelligente vrouw die mentaal
sterk was. Ondanks alles wat ze meemaakte, bleef
ze positief en had ze humor. Ze genoot van de
kleine dingen. Ze had ook een sterke mening, kon
af en toe kritisch zijn en liet zich de kaas niet van
het brood eten. Tegelijk was ze oprecht geïnteres
seerd in anderen, kon ze slecht tegen onrecht en
was ze heel hartelijk en gezellig.
Het geloof was altijd belangrijk voor haar. Tot het
laatst toe luisterde ze naar de diensten, bad ze
en las ze uit de Bijbel. De laatste tijd ging haar
gezondheid steeds meer achteruit. Ze bleef ervoor
vechten tot het niet meer ging. Ze heeft de hoge
leeftijd van 90 jaar bereikt en is in het bijzijn van
haar geliefden rustig ingeslapen. Dien mag nu
eeuwig leven in goedheid en volmaaktheid bij
haar Heer.
Anneke Wattel-de Vries

Grada was enig kind en is opgegroeid op de boer
derij ‘Huuskemaote’ aan de Haart. Ze verloor
op jonge leeftijd haar vader. Haar moeder her
trouwde en verhuisde. Grada bleef bij haar opa
en oma op de boerderij wonen. Ze groeide op met
de kerk en het geloof en heeft ook van alles voor
de kerk gedaan. Ze heeft de oorlog meegemaakt
en vond dat een spannende tijd. Na de basis
school heeft Grada de MAVO gedaan.
In de oorlogsjaren kwam Gerrit Prinsen op de
boerderij werken. Grada kreeg een relatie met
Gerrit en ze trouwden op 18 mei 1955. Samen
hebben ze het boerenbedrijf overgenomen en
hard gewerkt. Ze kregen twee zonen: Jan en
Wim. Die hebben een fijne jeugd gehad met veel
ruimte en vrijheid. Grada was een lieve, zorgzame
en betrokken moeder. Ze zorgde voor gezelligheid
en ruim voldoende eten en drinken. Zo gaf ze
liefde aan anderen.
Grada was tevreden en dankbaar. Ze vond het
heel belangrijk dat dingen gedaan werden ‘zoals
het hoort’ want ‘wat zou een ander ervan zeggen
of vinden?’
Ze deed haar best om het goed te doen en ze
heeft het prima gedaan. Ze was ook een lieve
schoonmoeder, oma en overgrootoma. Ze genoot
van de kleinkinderen en achterkleinkinderen en
was heel trots op ze.
Ze hield van gezelligheid en vond het fijn als er
mensen op bezoek kwamen. Ze heeft er ook
erg van genoten dat ze de verjaardagen met
‘de Maasjes’ mee kon vieren.
Ze heeft liefdevol gezorgd voor haar opa en oma
en later voor haar moeder. Ze heeft het moeilijk
gehad toen ze Gerrit verloor. Maar ze heeft heel
moedig, met hulp van geliefden, de draad weer
opgepakt.
Op latere leeftijd heeft ze genoten van het
sjoelen aan de overkant en van het koffiedrinken
elke woensdag met vriendinnen, buurvrouw en
schoonzus Hanna.
Ze heeft op de zangclub gezeten en was lid van
vrouwenvereniging ‘de plattelandsvrouwen’. Ze
kon ook goed alleen zijn. Ze vermaakte zich met
breien, de krant lezen, woordzoekers maken of
gewoon naar buiten kijken.
Ze vond het moeilijk dat haar geestelijke gezond
heid achteruit ging en ze niet meer alles kon zoals
zij het wilde. Toch heeft ze dat, met steun uit haar
omgeving, geaccepteerd.
Een aantal maanden geleden is Grada naar de
Mariënhof gegaan. Ze had het daar goed naar
haar zin. Helaas ging ze opeens hard achteruit.
Gelukkig heeft ze nog heel bewust afscheid
kunnen nemen van iedereen van wie ze zoveel
hield en is ze rustig ingeslapen. Lieve Grada: tot
ziens en bedankt voor al je liefde!
Anneke Wattel-de Vries
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Kom naar de film en help Oekraïners
Wil jij Oekraïne helpen net als wij? Kom dan naar onze film!
- Welke film?
- Wanneer?
- Waar?
- Hoe laat?
- Hoeveel kost het?

Tarzan 2 wordt er gedraaid en ook Encanto
Het is op vrijdag 27 mei
Grote zaal in Elim, Landstraat 20 in Aalten
Tarzan 2 draait om 16.00 uur en Encanto draait om 19.00 uur
Voor €4,50 heb je toegang en twee consumpties
(extra consumpties €1,00 per stuk)

- Is er ook eten/drinken?

Ja, natuurlijk is er frisdrank, popcorn en chips

Hopelijk tot vrijdag 27 mei !
Dit is een initatief van Thijn, Mirne, Veralien, Eva, Sanne, Suze en Thijs

Het zit er weer op
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Het kon weer doorgaan, de Top 2000-diensten.
Dit keer in maar liefst vier kerken: Aalten, Dinx
perlo, Lichtenvoorde en Winterswijk. Een prachtig
samengesteld koor, goede musici, een enthou
siaste dirigent en de mensen van de techniek
zorgden voor waardevolle optredens in deze bij
zondere kerkdiensten.
Heel veel werk is eraan besteed.
Dank daarvoor.
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Tot ziens!
Bron: JOP Basics

Hemelvaart, het feest waarop Jezus’
leerlingen afscheid nemen van Hem en
Hij wordt opgenomen in de hemel, is
een christelijk feest dat maar weinig
aandacht krijgt. Anders dan de andere
christelijke feesten leeft het maar
weinig bij mensen. Het feest is dan ook
weinig bekend onder Nederlanders.
Hemelvaart valt op de veertigste dag na Pasen.
Het verhaal wordt alleen beschreven in het
laatste hoofdstuk van Lucas en in het eerste
hoofdstuk van Handelingen. Beide Bijbelboeken
worden toegeschreven aan dezelfde auteur. Het
boek Handelingen begint met de Hemelvaart
van Jezus en beschrijft daarna de gebeurtenissen
van Pinksteren. Dat is niet vreemd, want pas dan
zijn de leerlingen in staat om echt navolgers van
Jezus te zijn – dat wil zeggen: om te doen wat
Jezus hun heeft geleerd en voorgeleefd.
De beschrijving van Jezus’ Hemelvaart in het
boek Handelingen eindigt met mannen in witte
gewaden die naast de leerlingen staan en hen
erop opmerkzaam maken dat zij naar boven
kijken. Daarmee wordt de blik van de leerlingen
weer naar beneden gewend, naar het hier en nu.

Blijf niet staren
naar de wolken
Blijf niet staren naar de wolken,
maar ga staan in Jezus’ kracht.
Maak Hem zichtbaar voor de volken,
maak Hem groot, die ‘t al volbracht.
Hij is koning – in de hemel,
Hij regeert met alle macht.
Blijf niet zitten op je eiland,
kijk eens verder om je heen.
Hoor de woorden van de Heiland,
want Hij laat ons niet alleen.
Hij is met je – alle dagen,
Hij heeft hart voor iedereen.
Wees niet bang om te getuigen.
Jezus helpt je door zijn Geest.
Heer, help ons het onrecht buigen,
mensen leiden naar het feest.
Geest, leer ons geloven, hopen
en de liefde ‘t allermeest.
Piet Hulshof
Bron: www. Gedichtensite.nl

Hemelvaart laat zien dat je niet naar boven,
naar de hemel, moet blijven staren, maar dat je
je ogen op de aarde mag richten, waar Jezus zelf
ook Zijn werk heeft gedaan.
Het is niet zo gek dat je na een afscheid blijft
kijken naar waar die persoon heen is gegaan,
letterlijk of figuurlijk. Als je bijvoorbeeld voor
lange tijd afscheid neemt van iemand die op een
boot vertrekt, dan kijk je misschien wel totdat je
de boot helemaal niet meer ziet. Toch moet je
daarna weer verder. Je leven gaat door. Je gaat
door met de herinneringen die je aan iemand
hebt, en die kun je ook bewaren. Als mensen te
veel blijven omkijken naar het verleden, komen
ze niet veel verder. Ze blijven verdrietig en ver
geten dat er ook nu mooie dingen zijn. De leer
lingen kregen de opdracht om niet te veel te
blijven kijken naar wat was geweest, maar weer
te kijken naar de toekomst. Jezus beloofde dat ze
niet alleen zouden blijven. De leerlingen moesten
dus weer op weg gaan in plaats van stil te blijven
staan. Toch was er veel waar ze op terug konden
kijken.
Dit herkennen mensen van nu bij het nemen van
afscheid. Mensen zijn geneigd om achterom te
kijken. Er vindt een tijd van bezinning en rouw
plaats. En dat is ook waar de leerlingen mee te
maken krijgen. Zo bidden zij zich een weg naar
Pinksteren toe. Niet zozeer omdat ze gelovig zijn,
maar om weer gelovig te worden. Het verhaal van
Hemelvaart eindigt in het vuur van Pinksteren.

Bid samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:
het Onzevader. Dit gebed is misschien wel het
duidelijkste voorbeeld van wat Jezus aan de
mensen heeft gegeven om te kunnen doen.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
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Vervolg The Passion op Hemelvaartsdag

’t Praothuusken

The Passion krijgt een vervolg op donderdag 26 mei: The Passion Hemelvaart.

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot
17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk

met het verhaal van Hemelvaart, het ultieme verhaal over vertrouwen. Bovendien

Op woensdagmiddag 18 Mei gaan we actief aan
het werk.
Erna Wevers geeft ons een gymnastiekles vanaf
de stoel. Handdoeken en water mee want dat
wordt zweten! Nee hoor, dat zal vast wel mee
vallen, maar stil blijven zitten is natuurlijk niet de
bedoeling.
Op 25 Mei is er weer een spelletjesmiddag. Heeft
u thuis een spel staan dat u graag eens met
iemand wilt spelen, neem het gerust mee, er zijn
vast wel liefhebbers die mee willen doen.
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, dat
vinden we gezellig, maar kunt u niet zelf komen?
Een telefoontje naar Dien, tel. 0543-476042,
en zij zorgt dat u wordt opgehaald en weer
thuisgebracht.

KRO-NCRV en de Protestantse Kerk Nederland willen de kijker kennis laten maken
een verhaal dat naadloos aansluit bij het thema ‘Alles komt goed?!’.
Hemelvaartsdag
Al sinds de Middeleeuwen is Hemelvaartsdag een
officieel erkende christelijke feestdag, maar de
betekenis van deze dag is lang niet bij iedereen
bekend. KRO-NCRV en de Protestantse Kerk
Nederland slaan de handen ineen om de kijker
kennis te laten maken met dit verhaal.
The Passion Hemelvaart gaat door waar de paas
vertelling in The Passion eindigt. Het vertelt het
verhaal van Jezus die is opgestaan en aan zijn
discipelen vraagt zijn werk voort te zetten.
The Passion Hemelvaart wordt, net als The Passion,
naar het nu getrokken, waardoor het actueel

en herkenbaar is. Ook de bekende muziekhits
zullen niet ontbreken. Zowel Nederlandstalige als
in het Nederlands vertaalde internationale hits
krijgen een verrassende nieuwe lading.
Hoofdrollen in deze muzikale vertelling zijn weg
gelegd voor Kim-Lian van der Meij (Maria Magda
lena), Thomas Cammaert (Petrus) en Noortje Her
laar (Maria). Ook in deze uitzending is Ruud de
Wild de verteller. Daarnaast zijn Soy Kroon (Jezus)
en de discipelen opnieuw te zien in The Passion
Hemelvaart op donderdag 26 mei om 20.30 uur
bij KRO-NCRV op NPO 1.

Lidy Heusinkveld, Dinie van Lochem,
Dien Scholten, Jolanda Wevers

Beste broeders en zusters,
Wij zijn Femke Luimes en Sander te Grotenhuis, twee fanatieke chris
telijke muzikanten uit Aalten. De afgelopen jaren hebben wij meerdere
activiteiten mogen organiseren, onder andere in samenwerking met
Christengemeente De Meiberg en de Protestantse Gemeente Aalten en
onze eigen evenementen Weiland Worship en Samen Thuis Worship.
Na het succes van de eerste twee edities van Weiland Worship staat
op vrijdagavond 27 mei 2022 de derde editie gepland! Een toffe band
inclusief blazerssectie speelt op deze interkerkelijke avond vol aan
bidding, gezelligheid en ontmoeting. Samen God aanbidden en Hem
prijzen, want de kerk van Jezus LEEFT!
De avond is voor jong en oud(er). Samen zingen staat hoog in het
vaandel. We hebben daarom geprobeerd een programma samen te
stellen met met name bekende(re) nummers.
• Weiland Worship
• Vrijdagavond 27 mei 2022
• Elshoekweg 10 te Aalten
• 20.00 uur (duur circa vijf kwartier)
• Kevin Veerbeek (SoundEnginears)
We willen jullie vragen of jullie de komende tijd aandacht willen
besteden aan dit evenement in jullie gemeente en eventueel
daarbuiten.
Voor meer informatie, zie
https://fb.me/e/32iUshvHR
Femke Luimes, Sander te Grotenhuis,
initiatiefnemers Weiland Worship
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KerkVenster is het nieuws
blad van en voor de Protes
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes ver
schijnen edities van drie
weken.
KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerke
lijk leven binnen de aange
sloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteinde
lijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.

Hallo Allemaal,
Op donderdag 26 me
i is het Hemelvaart.
Dan denken we eraa
n dat Jezus terug na
ar de hemel zijn vade
is gegaan. Zijn werk
r
op aarde is klaar. Ma
ar Jezus laat ons nie
alleen hij heeft de He
t
ilige Geest gestuurd
die er nu ook is.
De Heilige Geest he
lpt ons met van aller
lei dingen
en is altijd bij ons. We
ns jullie Gods zegen
Henrike Jentink

Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de k leuren paars, wit,
groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
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Met Palmpasen werden door de kinderen van de kindernevendienst
deze prachtige palmpaastakken gemaakt.
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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
3 juni 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 24 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

24
Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06-48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

De kerk, (basis)-catechese ...
is dat niet saai?

Kom jij ook naar
onze filmavond?

Tja,…
De kerk is meer dan alleen het gebouw of de dienst
op zondag. De kerk, en de catechese, gaat vooral
om de mensen die bij de kerk horen omdat ze in God
geloven. De kerk zijn we dus zelf…en zijn wij saai?
Volgens mij niet…en de basiscatechesegroep van
het afgelopen seizoen in elk geval niet! Wat een
leuke, enthousiaste, energieke groep is dat zeg!
Samen ontdekten we welke mensen en activiteiten
er allemaal bij de kerk horen. We maakten kennis
met dominee Elizabeth en hoorden wat een dominee
allemaal doet. En we bespraken welke talenten we
zelf hebben en hoe we die in kunnen zetten voor de
kerk en/of voor anderen. Organisatietalent, creativiteit, schrijftalent, samenwerking, alle talenten
werden ingezet om een actie voor de Oekraïense
vluchtelingen op te zetten: een benefit filmmiddag /avond. De taken werden verdeeld, een stukje voor
deze Andersumme geschreven, posters gemaakt,
boodschappen gedaan, consumptiebonnen gemaakt
enz. Er werd zelfs vrijwillig ‘huiswerk’ gemaakt.
Echt super! Het wordt vast een mooie middag en

avond. Van harte bij jullie aanbevolen! En nog even
voor alle duidelijkheid: de hele opbrengst van deze
filmmiddag en -avond is voor de Oekraïense vluchtelingen. Dus kom ook!

Zie ook pagina 20 en 23

Kom jij op vrijdag 27 mei ook naar onze filmavond
om Oekraïners te helpen? Dan mag je om 16.00 uur
komen kijken naar Tarzan 2. Deze film is geschikt
voor alle leeftijden en duurt ongeveer één uur. Je
kunt ook om 19.00 uur komen kijken naar Encanto.
Deze film is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar en
kan spannend zijn. Deze film duurt iets langer dan
anderhalf uur. Deze films kun je komen kijken bij Elim.
De volledige opbrengst gaat naar Oekraïne.
Het kost € 4,50 toegang inclusief twee consump
tiebonnen, waarvoor je per bon een zakje chips, popcorn of drinken kan krijgen. Je kan bij de ingang ook
nog extra consumptiebonnen kopen. Deze kosten
€ 1,00 per stuk. Opgeven is niet nodig. Hopelijk tot
27 mei!
Deze filmavond is georganiseerd door Thijn, Mirne,
Veralien, Eva, Sanne, Suze en Thijs.

