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Heeft het sjabbatjaar nog iets te betekenen?
Tekst: Lieve Teugels, docent Semitica en Judaica

Het joodse jaar 5782, dat in september begon, is een zogenaamd sjabbatjaar.
De regels voor het sjabbatjaar gaan terug tot de Hebreeuwse Bijbel.
De bekendste is dat elk zevende jaar het land niet mag worden bezaaid en
bewerkt, en de oogst niet mag worden verkocht. Het sjabbatjaar lijkt een
perfect model van sociale rechtvaardigheid. Kunnen we nog iets met het
sjabbatjaar, of moeten we het wegstoppen in de map ‘utopie’?

Sjabbatjaar in de Bijbel

Geen ideale wereld

Het sjabbatjaar, ook sjemitta genoemd, komt een
keer in de zeven jaar voor.
De bekendste regel is dat in het zevende jaar het
land niet mag worden bezaaid en bewerkt, de
oogst niet mag worden verkocht, en dat wat er
vanzelf toch opkomt, door iedereen geoogst mag
worden (Exod. 23:1-11; Lev. 25:4).
Daarnaast is er de regel dat in dat zevende jaar
alle schulden moeten worden kwijtgescholden
(Deut. 15:1-1).
Bovendien moeten alle slaven in dat zevende
jaar worden vrijgelaten, met voldoende proviand
en huisraad om een zelfstandig leven te kunnen
beginnen (Deut. 15:12-15). Er was overigens ook
nog een variant van het sjabbatjaar, het jubeljaar
dat na zeven keer zeven jaar plaatsvond, en waarvoor nog ingrijpender regels golden (Lev. 25:817). Het jubeljaar is reeds na de Bijbelse periode
opgegeven als een niet-houdbare regel.

Al in de Bijbel zien we dat mensen gewaarschuwd
moesten worden, vooral wat het kwijtschelden van
schulden betreft. Mensen zouden wel eens niet
meer zo bereid kunnen zijn om iemand geld uit te
lenen naarmate het sjabbatjaar dichterbij kwam
(Deut. 15:9). Hillel, de grote joodse geleerde uit
de eerste eeuw, zag dat het probleem waarvoor
de Bijbel al waarschuwt, zich ook echt voordeed:
mensen konden geen leningen meer krijgen naarmate het zevende jaar dichterbij kwam. Hij stelde
daarom een nieuwe regel op, de prosbul (een
uitleg-regel). In het Babylonische Talmoed traktaat Gittin staat beschreven hoe die verklaring
in zijn werk ging: De persoon die de lening wilde
geven, ging naar de rechtbank en verklaarde in
aanwezigheid van rechters en getuigen dat het
sjabbatjaar geen effect zou hebben op de lening:
hij zou die altijd mogen terugvorderen. Dat lijkt
een slimmigheid die helemaal zijn doel voorbij-

moeten krijgen tot al het gewas (Lev 25:7). Dat
het goed is voor het land om te rusten, is iets wat
traditionele boeren nog toepassen in het drieslagsysteem, een systeem waarbij iemands land in
drie stukken wordt verdeeld, waarvan er telkens
een deel braak ligt.

Sjabbatjaar vandaag
Wordt het sjabbatjaar nog toegepast? Weinig.
Ten eerste gelden de regels alleen voor het land
Israël. Daar proberen orthodoxe joodse boeren
er zich nog aan te houden. Maar dan met allerlei
omwegen die het economisch houdbaar maken,
zoals bijvoorbeeld alleen producten van nietjoden kopen, of allerlei constructies met de tijde
lijke verkoop van land. Wie kan het hen kwalijk
nemen als alleen zij anders ten onder zouden
gaan? Het sjabbatjaar was bedoeld voor een
kleine agrarische maatschappij waar ieder zijn
eigen voedsel teelt, niet voor grote stedelijke
gemeenschappen.
Buiten Israël hoeft het eigenlijk niet, maar er zijn
daar idealistische groepen die in het klein het
sjabbatjaar proberen te volgen. Hun motivatie
is waar het allemaal om te doen was: rechtvaardige verdeling van goederen en iedereen gelijke
kansen geven. Anderen stellen een aangepaste
lezing voor: vandaag zijn er andere manieren
om verantwoord met voedsel om te gaan. De
wereld schreeuwt om een eerlijke verdeling en om
minder verspilling.

Geen utopie

Sociale rechtvaardigheid
Het sjabbatjaar lijkt een perfect model van
sociale rechtvaardigheid, als tenminste iedereen
de juiste intenties heeft. In de Tosefta, een joods
geschrift van het begin van onze tijdrekening,
staat beschreven hoe een gemeenschap dat kan
organiseren: de lokale overheid oogst alles wat
opkomt, en verdeelt het dan gelijk over alle inwoners. Communisme zoals het ooit bedoeld was?
En: heeft dit ooit gewerkt?

Ontwerp en foto voorpagina:
Ben Lammers

schiet, maar zo zagen de rabbijnse geleerden het
niet. Ze zeiden dat Hillel de prosbul opstelde ‘voor
het herstel van de wereld’, tikkoen olam. Het is
beter dat mensen toch nog kunnen lenen met
deze aanpassing, dan dat niemand meer iets kan
lenen. Soms moet een ideaal systeem een beetje
worden aangepast omdat mensen nu eenmaal
niet ideaal zijn.

Herstel van de wereld
Niet alleen de prosbul, maar ook het sjabbatjaar
als zodanig wordt in de joodse traditie gezien als
een middel tot tikkoen olam. In deze tijd is het
een model waar de hele wereld iets van kan leren:
niet alleen de mensen, maar ook de dieren en het
land varen er wel bij. Reeds in de Bijbel staat dat
ook de dieren in het zevende jaar vrij toegang

Is het sjabbatjaar een utopie? In het begin van
‘de covid-tijd’ – weet u nog? – waren velen lyrisch
over de stilte, de schone lucht en de herwonnen
tijd die niet meer aan de ratrace en de files moest
worden besteed. Zo ongeveer rond het begin van
het joodse sjabbatjaar 5782, vorige herfst, leek
het alsof al die effecten van de gedwongen rust
alweer voorbij waren: we gingen weer produceren
als voorheen; de herwonnen tijd was inmiddels
ingevuld, alsnog meer tijd voor werk, online en via
zoom.
Het sjabbatjaar is nog niet voorbij. Sjabbat betekent rust: voor land, mens en dier. In het joodse
denken gaat dat steeds gepaard met rust om zich
te bezinnen, voor familie, voor ontspanning. Ook
al lijkt het letterlijke Bijbelse gebod van het sjabbatsjaar zijn beste tijd al lang gehad te hebben,
toch kunnen we nog veel uit de oude teksten
leren. Is dat niet zo met veel Bijbelse geboden?
Door ze te interpreteren houden we ze levend.
Onze wereld kan wel wat herstel gebruiken.
Bron: Bijbelblog van de Protestantse Theologische
Universiteit, www.pthu.nl/bijbelblog.

Overdenking
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Gerechtigheid,
vrede en vreugde
door ds. Elizabeth van Deventer

Welkom op het bloemenveld van de Groene Kerk
Er is nog niet veel te zien van het
veldje, maar de voorbereidende
activiteiten zijn gepleegd. Er is
geploegd, geëgd en uitgemeten, en
er is met behulp van o.a. vrijwilligers
van Wildbeheer Barlo gezaaid.
Aan de randen een strook met zonnebloemen,
een bloemenveld met akkerrandbloemen en in
het midden een veldje met plukbloemen. En dat
allemaal om de biodiversiteit te bevorderen. Als
alles volgens plan verloopt, wordt het een waar
paradijs voor vogels, vlinders en allerlei insecten.
Ook het bodemleven wordt gestimuleerd!
In het middengedeelte waar de plukbloemen
gezaaid zijn, mag iedereen die dit initiatief een

warm hart toedraagt, gedurende het hele seizoen
bloemen plukken. Daarom willen we mensen die
hiervan gebruik willen maken, vragen om voor dit
jaar € 10,00 te storten op
bankrekening: NL26 RABO 0373 7146 88 van de
Protestantse Gemeente Aalten onder vermelding
van Bloemenveld Groene Kerk. Door de inzet van
veel vrijwilligers en het gratis beschikbaar stellen
van bloemenmengsels, zijn de kosten tot nu toe
zeer gering.
In het najaar willen we graag vruchtdragende
struiken planten en in de toekomst nog een
streekeigen heg van meidoorn/sleedoorn. Kunnen
de vogels ook nestelen. Veel plezier toegewenst!
Jos Bannink, werkgroep
Groene Kerk Aalten/Bredevoort

‘Van U is de toekomst’ is het thema van de
PKN dat centraal stond op de Startzondag in
september en het kerkelijk jaar. ‘Van U is de
toekomst’. Goed om daarbij stil te staan, nu
we al enige tijd lijken te leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse
schroeven lijkt te staan. Na de coronacrisis,
waarbij de angst voor de ziekte en de dood
langzaam wegebde, deed zich een nieuwe crisis
voor in Europa. De oorlog in Oekraïne heeft
grote gevolgen voor de inwoners daarvan. In
Aalten werd en wordt voor opvang van mensen
gezorgd die voor het geweld gevlucht zijn.
Daarnaast spelen andere zaken. Op politiek
en economisch gebied, maar ook als het gaat
om bijvoorbeeld het klimaat en migratie. Het
perspectief op de toekomst dat we hebben,
bepaalt hoe we nu in het leven staan. Voor
sommigen zijn het tekenen van de eindtijd en
is de Apocalyps in zicht. Verschillende complottheorieën zijn de wereld nog niet uit. Je kunt je
afvragen waar het allemaal naartoe moet. In
de samenleving maar ook in de kerk.
Gelukkig mogen we weten dat ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving,
als aarde niet van onszelf afhangt. Natuurlijk
zetten we ons in voor de schepping, de samenleving en vaak ook voor de kerk. Dit ‘in het besef
dat het ons gegeven moet worden: de kracht
en de creativiteit om ons in te zetten, de moed
om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid
om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed
zal komen’ zo sprak de scriba van de PKN René
Reuver.
‘Van U is de toekomst’. Ik kan intens verlangen
naar dat koninkrijk van God. Dat koninkrijk waarvan Gerard Reve zich afvroeg: ‘Dat
koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog
wat?’ Ik leef op wanneer ik sprankjes van dat
koninkrijk zie of ervaar en ik leef vanuit het
vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt, dat
het koninkrijk komt. Dat koninkrijk van God dat
wordt gekenmerkt door gerechtigheid, vrede
en vreugde door de Heilige Geest (Romeinen
14:17).
‘Van U is de toekomst’. We zoeken naar wegen
om dienstbaar te kunnen zijn in onze omgeving, voor onze naasten dichtbij en ver weg. We
worden geroepen om bij te dragen aan vrede,
gerechtigheid en heelheid. We hoeven de kracht
en de moed om te doen wat nodig is niet alleen
uit onszelf te halen. Het is de Heilige Geest die
ons kracht en moed geeft om dat te doen wat
nodig is. Het is God zelf die ons door de Heilige
Geest steunt en richting geeft om sprankjes van
dat komende koninkrijk zichtbaar te maken in
de wereld waarin we leven, hier en nu. Gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest.
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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 Schokkin,
Spiekerdijk 4,
7121 KW Aalten,
tel. 06 22 37 02 06
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
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 06 13 65 41 90
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

Via wijkmedewerksters/
ouderlingen/predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€ 130,00

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

€ 15,00

Wij feliciteren

Zieken

Onze gelukwensen gaan allereerst naar dhr. H.J. ter
Horst en mevr. J.W. ter Horst-Dibbets, Bleekwal 11,
die op 30 juni 50 jaar zijn getrouwd. Van harte
gelukgewenst en nog vele gelukkige jaren samen.
In dezelfde periode vieren mevr. A.B. Prinsen-
Bloemers, Bolwerkweg 12-1; dhr. J.H. Ebbers,
Markerinkdijk 24, en dhr. J.J. Jansen, Kloosterdijk
28, hun verjaardag. Mevr. Prinsen wordt op 18 juni
82 jaar; dhr. Ebbers en dhr. Jansen worden allebei
op 23 juni 80 jaar. De heer W.H. van der Heide,
Stadsbroek 149, hoopt op 5 juli 81 jaar te worden.
Ook de jarigen gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst met al uw dierbaren.

Wij wensen allen die op uitslagen wachten of
behandelingen ondergaan, veel kracht. Ook voor
degenen die hun geduld moeten oefenen bij het
wachten op het slagen van de behandeling of op
genezing na een operatie. Veel sterkte voor mantelzorgers van familie of vrienden. Voor allen die
langdurig ziek zijn of vrezen voor de toekomst:
elke dag is een geschenk van God, probeer ervan
te genieten. Voor ouderen is de vakantietijd altijd
een periode waarin kinderen gemist worden. Blijf
vrolijk en bedenk: die periode gaat ook voorbij.

Op zoek naar mensen
De laatste twee jaar hebben we als kerkenraad
gewerkt met roulerend voorzitterschap. Dat heeft
redelijk goed gewerkt. Nu willen we toch opnieuw
mensen gaan zoeken die bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Het idee is om
niet alles op twee mensen neer te laten komen
(scriba en voorzitter) maar om de taken te verdelen over drie of meer mensen. Ook wordt er
gedacht om de taak van het notulen maken te
laten uitvoeren door een betaalde kracht. Zo
hopen we het werk te verdelen en meer mensen
te betrekken bij het leidinggeven aan de kerk. Dus
misschien wordt u binnenkort benaderd door een
kerkenraadslid.

Zangdienst 10 juli: Blijven dansen
U hoeft niet bang te zijn dat we gaan dansen
in de kerk. Dat gaan we niet. Maar bij deze
zangdienst hebben we de overdaad aan
zingen bij vorige zangdiensten wat
teruggebracht naar normaal en
wisselen we zang af met filmpjes,
popmuziek en wellicht een dansfilmpje. Voordansen in de kerk
bleek toch een danspas te ver.
In de dienst proberen we de vraag
te beantwoorden, waarom we
het niet doen: dansen in de kerk.
In de Bijbel wordt het genoeg

Giften en collectes

gedaan, Ook in de Achterhoek leerde menig
stel elkaar kennen op dansles. We dansen met
onze kinderen of kleinkinderen door de kamer,
we dansen op festivals, alleen de
kerk slaan we over. Dus wat houdt
ons tegen?. Deze dienst is een
pas in de richting om te bedenken
waarom we God en het leven niet
vieren met dans. Deze dienst is
voorbereid door de commissie
eredienst.
Ada Endeveld

Overleden
Op 2 juni jl. is overleden mevrouw Jannie Gesina
Anna (Jannie) Bonnink-Fleming in de leeftijd van
78 jaar. We wensen haar man en haar kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen, veel sterkte
toe in deze periode van verdriet. Ook de verdere
familie en allen die haar zullen missen wensen wij
veel sterkte toe met dit verlies.

20 juni 2022 - Wereldvluchtelingendag

Vader in de hemel
open mijn ogen
dat ik de nood waarneem
dat ik het verdriet opmerk
dat ik mijn naaste zie
open mijn hart
dat ik het leed laat binnenkomen
dat ik hun pijn mij laat raken
dat ik liefde geef
open mijn mond
dat ik onrecht benoem
dat ik pleit voor wie niet gehoord wordt
dat ik spreek uit uw liefde
open mijn handen
dat ik ze uit de mouwen steek
dat ik mijn medemens ondersteun
dat ik uw liefdeswerk doe
open mijn huis
dat ik onderdak bied
dat ik gastvrijheid schenk
dat ik met hen deel mijn thuis
Amen
Marco Buitenhuis,
predikant van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt in Noardburgum
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Nieuws van Present Aalten -Dinxperlo
Ons eerste jaar met vele leuke ontmoetingen
Het jaar 2021 was bijzonder, ondanks de coronapandemie
zijn we als Present Aalten-Dinxperlo van start gegaan! Op
2 juni 2021 werd het eerste project uitgevoerd, iets later dan
gepland door de voortdurende coronapandemie. Daarna
volgden meerdere projecten. Hierbij werd telkens ingespeeld
op de dan geldende coronamaatregelen. De vrijwilligers en
het team van Present Aalten-Dinxperlo hebben laten zien
dat ze ook in deze rare en onvoorspelbare tijd mensen met
elkaar kunnen verbinden. Er waren vele unieke ontmoetingen,
soms op afstand en soms dichtbij, allemaal even waardevol.
In totaal werden er 21 projecten gedaan, waarbij 69 vrijwilligers in totaal 435 uren aan de slag gingen. Al met al dus een
jaar om erg trots te zijn op wat we hebben bereikt.

ChristenUnie
en CDA helpen
jong gezin bij
opknappen huis
De gemeenteraadsfracties van ChristenUnie en het CDA
kwamen zaterdag 19
februari in actie onder
het motto ‘Hart voor
Aalten en Dinxperlo, we zijn er voor elkaar.’ De fractieleden
hielpen een jong gezin met begeleiding vanuit Zozijn bij het
opknappen van hun woonkamer, keuken en trapopgang.
‘De klus was afgebakend qua werkzaamheden en tijd. Je
een paar uur op deze manier inzetten is heel makkelijk op te
brengen en écht mooi om te doen’, aldus een van de fractieleden na afloop.
Vier fractieleden van ChristenUnie startten ’s ochtends met
schuren en plamuren van gaten in de muren. Daarnaast deden
ze nog enkele kleine klussen. De CDA’ers gingen ’s middags
verder met het sausen van de muren in woonkamer, keuken
en langs de trap. De vader en moeder waren na afloop erg blij:
‘We zitten hier al jaren tegenaan te hikken. Maar er is zóveel
te doen, dat je niet weet waar je moet beginnen. Het was best
moeilijk om hulp te vragen, maar we zijn nu heel blij. De vrijwilligers waren erg vrolijk en aardig en moet je zien hoe mooi het
er nu uit ziet!’

Organiseer een tijdcollecte in jouw kerk
Bij de tijdcollecte van Present verzamelen we geen geld maar tijd. Tijdens een kerkdienst wordt door Present informatie gegeven over Present en welke klussen er kunnen
worden gedaan. Vervolgens krijgt
iedereen een kaartje waarop ze kunnen aangeven bij welke
klussen ze willen helpen.
Vorig jaar december heeft Present Aalten-Dinxperlo een
tijdcollecte georganiseerd bij de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Een aantal gemeenteleden heeft zich ondertussen al ingezet voor een plaatsgenoot, door hem te
helpen bij het schilderen van zijn huis.
‘We vinden het mooi om een plaatsgenoot te helpen,
het sociale aspect is de reden waarom we meedoen.
Wie weet, komt de ander dan een stapje verder.
Omzien naar elkaar.’
Interesse in een tijdcollecte, neem dan contact op met
José van Hal, projectcoördinator Present Aalten-Dinxperlo,
jose.van.hal@presentaalten-dinxperlo.nl
of tel. 06 21838708.

Diaconie CGK maakt tuin kindvriendelijk
Een groep van zeven vrijwilligers van de diaconie
van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK)
Aalten heeft een gezin geholpen bij het kindvriendelijk maken van hun achtertuin. De diaconie had
bij Present Aalten-Dinxperlo aangegeven dat ze
graag als team een doedag wilden houden. De
projectcoördinator van Present koppelde hen vervolgens aan de klus bij het gezin. Hun begeleider
van Op Weg Coaching had om hulp gevraagd voor
het opknappen van de tuin, zodat beide jonge
kinderen er veilig in konden spelen. Zelf konden ze
deze grote klus niet overzien en ze hebben geen
familie of vrienden die hen kunnen helpen.
Met veel enthousiasme, energie en kracht en
een beetje hulp van een graafmachine heeft de
groep de achtertuin afgegraven en geëgaliseerd,

zodat er binnenkort gras kan worden
gezaaid. Daarnaast legden ze een
terras aan en repareerden ze de
schutting die door de storm was
omgewaaid. Tussendoor was er tijd
om kennis te maken met het gezin
onder het genot van een kop koffie
en iets lekkers.

Meer informatie en meedoen
Wil jij ook iets betekenen
voor iemand anders
of ken je iemand die wel wat
extra aandacht kan gebruiken?
Kijk dan op
www.presentaalten-dinxperlo.nl
of neem contact op met
José van Hal, projectcoördinator
Present Aalten-Dinxperlo,
jose.van.hal@presentaaltendinxperlo.nl
of tel. 06 21838708.
Wil je op de hoogte blijven van onze
projecten in Aalten-Dinxperlo, kijk
dan op onze facebookpagina: facebook.com/PresentAaltenDinxperlo/.
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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.

Startzondag
Mensen zijn op dit moment, meer dan ooit, zeer
druk met inhalen van twee jaar aan misgelopen
samenzijn, daarom: Zet vast in uw agenda:
25 september, Startzondag 2022!
Wij willen dan graag met jullie samen het begin
van het kerkelijk jaar vieren.

bredevoort
Gezocht: nieuwe
kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters in de Protestantse
Gemeente Aalten voeren het beheer in
opdracht van de grote kerkenraad over de in
bezit zijnde gebouwen en pastorieën en het
in dienst zijnde personeel. Tevens beheert zij
de geldmiddelen die het kerk-zijn mogelijk
maakt en organiseert zij de jaarlijkse actie
Kerkbalans.
In verband met het aftreden en niet herkiesbaar
zijn van onze huidige penningmeester, zoeken wij
een penningmeester.
Zijn of haar taak bestaat uit het samenstellen
van de jaarrekening, de begroting en de meer
jarenraming alsmede het aansturen van de
admini
stratief medewerker op het kerkelijk
bureau. De landelijke kerk heeft software beschikbaar gesteld die gebruikt moet worden voor de
financiële verslaglegging. De kandidaat dient,
na een inwerkperiode zelfstandig deze taken te
kunnen uitvoeren.
Tevens zijn wij op zoek naar iemand met als speciale taak het personeelsbeleid. Samen met
een andere kerkrentmeester voert de kandidaat
jaarlijks gesprekken met het in dienst zijnde personeel, maakt en wijzigt contracten en voert alle
taken uit die van een personeelsfunctionaris verwacht mogen worden. Ervaring met deze taken is
een pré maar geen must. Affiniteit met mensen,
enthousiasme en inzet zijn het belangrijkste.
Mocht u meer willen weten over de taakinhoud,
neem dan contact op met de penningmeester,
rene.veerbeek@pgaalten.nl of de kerkrentmeester
personeelszaken, janwillem.duenk@pgaalten.nl
Samen kerk-zijn betekent ook aandacht schenken
aan wereldse zaken, om te zorgen dat de organi
satie naar behoren functioneert. Dus als u zich
aangesproken voelt, en tijd en energie wilt en
kunt besteden aan kerkelijk werk, schroom dan
niet contact te zoeken met genoemde kerkrentmeesters.
H. Hoftiezer, voorzitter
harm.hoftiezer@pgaalten.nl, kerkrentmeesters
B.J.E. Buesink, scriba
bea.buesink@pgaalten.nl, kerkrentmeesters

groenekerk@
kerkvenster.nl

Overzicht giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen:
Voor het werelddiaconaat  .   .   .   .   . €

20,00

Ontvangen in collectemunten:
- voor hulp vluchtelingen   .   .   .   .   . €
- via dhr. Scholten ontvangen
voor Noodhulp Afghanistan  .   .   .   . €

8,25
20,00

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen:
- KerkBeeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
- Pinkstercollecte  .  .  .  .  .  .  .  . €

50,00
15,00

Collectes in de kerkdienst
01-05 Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .  € 443,81
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 376,96
08-05 K
 iA Noodhulp  .  .  .  .  .  .  . € 511,25
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 372,67
15-05 K
 iA Binnenlands Diaconaat  .  . € 298,90
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 223,50
22-05 P
 KN Missionair werk  .   .   .   .  € 391,50
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 357,92
29-05 P
 KN Jong Protestant . . . . € 545,73
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 472,43
Onkosten U2 dienst  .   .   .   .  € 1.296,01

Hemelvaart
26-05 DHA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Onkosten dienst  .   .   .   .   .   . €

443,25
153,40

Via GIVT
01-05 Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .  €
08-05 K
 iA Noodhulp  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
15-05 K
 iA Binnenlands Diaconaat  .  . €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €
22-05 P
 KN Missionair werk  .   .   .   .  €
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  €

17,00
57,00
30,00
41,00
5,00
33,00
10,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD
Ontvangen via:
Hermien Roelofse  .   .   .   .   .   .   . 
Josien Timmerman   .   .   .   .   .   .   .
Rie Lobeek .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Joke Yeboah  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Hans en Ina Lammers   .   .   .   .   .   .
Stien Helmink   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Ineke Winkelhorst  .   .   .   .   .   .   . 

€
€
€
€
€
€
€

10,00
15,00
20,00
10,00
20,00
20,00
10,00
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Met elkaar in gesprek: Moderamen en OHK-groep
Natuurlijk is het ‘t beste om steeds met
elkaar in gesprek te blijven. En als het even
kan ‘in een goed gesprek’ te blijven. Maar
soms is de werkelijkheid anders. Dan loopt
het gesprek vast en worden verhoudingen
verstoord. De vraag wordt dan hoe je het
gesprek weer het beste op kunt starten. Hoe
zou je eraan kunnen werken een verstoorde
relatie te herstellen?
Moderamen en OHK-groep hebben zo recent
een herstart gemaakt op basis van de intentieverklaring zoals die door alle leden van de OHKgroep was ondertekend. Een intentieverklaring
met zeven stellingen die de OKH-groep graag
wil onderstrepen. Samengevat in mijn woorden:
een ‘dubbelgebruik’ van de Oude Helena met
de kerkelijke functie voorop, investeringen die
dat dubbele of multifunctionele gebruik steunen
en stimuleren, faciliteiten afstemmen met Elim,
samenwerking met andere instanties zoeken e.d.
Al met al: het ontwikkelen van een meer gebruikt
en beter bruikbaar kerkgebouw. En daarin samenwerken met elkaar.
Met deze doelstelling van de OHK-groep op de
eerste plaats, komt de vraag naar een eventuele
eigendomsoverdracht voor de OHK-groep op
een belangrijke maar wel tijdelijk tweede plaats.
Eerst maar eens aan de slag met elkaar en dan
kijken in hoeverre de OHK- groep gelijk heeft
met de stelling dat de zeven intenties het beste
(alleen?) gediend worden door het eigendom
bij de PG Aalten te handhaven. Zo’n toekomstig toetsmoment van die stelling wordt het verschijnen van de conceptovereenkomst met de
SOGK (Stichting Oude Gelderse Kerken), waar
ondertussen ook aan wordt gewerkt. Maar in
die tussentijd willen we het anders doen dan
de afgelopen jaren als we vaststellen dat hele

mooie plannen bedacht zijn voor aanpassingen
in de Oude Helena kerk maar in het kerkgebouw
zelf er feitelijk niets of nauwelijks iets daarvan is
gerealiseerd.
Op deze ontmoetingsavond hadden we na de
opening eerst een rondje fijn-en-vervelend van
moderamen en OHK-groep: ‘dit vind ik vervelend
van jullie en dit vind ik fijn van jullie.’ Best spannend eerlijk gezegd. Daarna werd de intentieverklaring stukje voor stukje besproken, toegelicht,
gedeeld en bekritiseerd. Ten slotte de afspraak
gemaakt om in een vervolggesprek vormen van
samenwerking te bespreken. Dat gesprek staat
nog uit, maar nu bent u ook als gemeente weer
een beetje bijgepraat.
En nu ik dit schrijf moet ik bij het woord ‘intentie’
ook aan ‘gebedsintenties’ denken. Even nagekeken. Onderstaand zoals ik dat op een parochiesite aantrof:
‘Gebedsintenties. Een gebedsintentie, ook wel
misintentie genoemd, is een gebed in een viering
voor een overledene of een zieke door zijn naam
te noemen. De voorganger vraagt dan tijdens de
viering de aanwezigen met hem te bidden voor
uw intentie. Het is een gebruik om voor een
gebedsintentie een bijdrage te vragen.
Hiermee draagt u bij aan ondersteuning en
onderhoud van de parochie en de kerk.
Het in stand houden van de parochie is onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘
Een mooi doordenkertje zou ik zeggen. Intentie
als gebedsintentie. Dubbele betekenis. Zeker als
PG Aalten dezer dagen in overleg is met de r.-k.
parochie van Aalten over medegebruik van de
Oude Helenakerk.

De afgelopen week heeft de Stichting Haarwensen een haarwerk gegeven aan een meisje
uit Eelderwoude. Ze is 17 jaar en is kaal geworden

Mei 2022

Het is alweer een jaar geleden dat wij
als werkgroep van ons hebben laten
horen. Met deze brief willen we u graag
op de hoogte stellen van de situatie
van de familie en de werkgroep.
Door uw voortdurende steun kunnen we de
familie Galustyan nog steeds ondersteunen met
een hoogstnoodzakelijke maandelijkse gift. Wij
willen u daarvoor hartelijk danken, natuurlijk ook
namens de familie.
Albert is vorige maand 65 jaar geworden. Maar
hij en Tatjana zitten nog steeds in de procedure
voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
Dat maakt hun situatie nog steeds erg lastig.
Arsen is inmiddels werkzaam in Bulgarije. Hij leert
het vak van plantenkweker.
Zoals al eerder bericht heeft Jana een nagelstudio. Zij en Arsen helpen hun ouders waar
mogelijk, ook op financieel gebied. Maar dat is
nog steeds onvoldoende om het hoofd boven
water te houden.
Gelukkig heeft de werkgroep op het moment
nog voldoende financiële middelen om Albert en
Tatjana een tijd lang te helpen. Maar uw giften
blijven natuurlijk welkom.
We kunnen alleen nog maar hopen dat hun
positie in de toekomst structureel verbetert, maar
voorlopig zijn ze nog van onze hulp afhankelijk.

Cor Schaap, procesbegeleider en bemiddelaar
•N
 L65RABO0380215411 - Chr. Geref. Kerk o.v.v. Galustyan
•N
 L45RABO0112887651 - Diaconie Protestantse Gemeente Aalten - o.v.v. Galustyan
•H
 et adres van Albert en Tatjana Galustyan is:
Tzavella 83, 41222 Larisa Griekenland
•P
 er telefoon zijn ze alleen via hun mobiel
te bereiken: 0030 698 010 6783

Stichting Haarwensen
De Stichting Haarwensen heeft recentelijk
een bijdrage ontvangen van de diaconie
van de Protestantse Gemeente Aalten.
De Stichting Haarwensen schenkt haarwerken aan kinderen die kaal zijn door een
medische achtergrond. Je haar is bepalend
voor je uiterlijk.

Aan iedereen die
de familie Galustyan
een warm
hart toedraagt

Een kaartje of telefoontje vinden ze geweldig.

doordat ze een chemokuur moest ondergaan. De
Stichting heeft geregistreerd om welk meisje het
gaat.
Met de donatie van de diaconie wordt niet alleen
een haarwerk aan het meisje geschonken maar
ook het onderhoud.
In principe blijft het haarwerk van de Stichting Haarwensen. Op die manier kan de
Stichting ‘eisen’ dat de ontvanger het haarwerk iedere twee maanden laat zien aan een
haarwerkspecialist.
Ook de speciale shampoo, conditioner en borstel
worden meegeleverd. Op die manier gaat het
haarwerk de maximale tijd mee. Gemiddeld
anderhalf jaar met uitzondering naar twee jaar!
Zowel het meisje dat het haarwerk kreeg, haar
moeder en de haarwerkspecialist waren erg
tevreden. En dat is mede mogelijk gemaakt door
de donatie van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw steun
en medeleven.
De werkgroep Galustyan
- Janny Zomer, Driessenshof 57,
7121 XV Aalten. Tel. 473307
- Hindrik Stegemann, Tubantenstraat 23
7122 JP Aalten. tel. 472090
hindrikstegemann@gmail.com
- Paul Huyskes, Klokkemakersweg 1a,
7122 KB Aalten, tel. 06 42074939
famhuyskes@gmail.com
- Gerbrand Karsten, Molenstraat 2a
7122 ZW Aalten, tel. 473681

8

We reiken onze buren de helpende hand en openen onze deuren
Foto’s: aangeleverd

Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht al eerder heeft gelezen,
hadden wij onze buren van de r.-k. parochie
al de helpende hand toegestoken, om met
hen mee te denken en te werken aan de
oplossingen voor de problemen, die zouden
ontstaan na het sluiten van de St. Helenakerk aan de Dijkstraat.

Hieronder vindt u een uitleg en samenvatting van
deze voorwerpen en waar deze worden geplaatst.

De Godslamp

Op 12 juni jl. is de St. Helenakerk aan de kerkelijke
eredienst onttrokken en zeer binnenkort zal ook
de overdracht van de kerk en de pastorie aan de
nieuwe eigenaren plaatsvinden.
Een bijzonder en emotioneel moment voor
de geloofsgemeenschap. De deuren worden
gesloten, een einde van een tijdperk, geen kerk
meer, maar ook geen ontmoetingsplaats meer.
De vraag werd dan ook gesteld hoe we nu verdergaan en waar kunnen we elkaar in Aalten nog
ontmoeten.
De r.-k. geloofsgemeenschap St. Helena in Aalten
was als het ware ontheemd. Ze waren op zoek
naar een ‘nieuw thuis’, een plek voor allerlei
samenkomsten in het eigen dorp, hoe gering in
aantal ook, een pleisterplaats waar het leven van
alle dag samenkomt en weer uitgaat.
In het afgelopen half jaar hebben wij verschillende malen met elkaar vergaderd en overlegd.
Hoe kunnen wij elkaar hierin helpen en ondersteunen?
Dit overleg vond plaats in goede harmonie,
waarbij er meer dan voldoende ruimte was
voor het stellen van vragen, het zoeken naar
oplossingen, respect voor elkaars gevoelens en
meningen, de verschillen, maar zeker ook de
vele overeenkomsten die wij hebben als geloofsgemeenschappen.
We zijn dan ook blij dat wij voor al die vraagstukken een passende oplossing konden bieden.
Zo geven wij bijvoorbeeld onderdak aan het koor,
de verschillende commissies, hun secretariaat en
administratie.
Daarnaast hebben wij hun ook de mogelijkheid
gegeven om een aantal gebeds- of zangdiensten
te organiseren in de Oude Helenakerk.
Ook behoren uitvaarten in deze kerk tot de mogelijkheden. De r.-k. parochie was dankbaar voor
ons aanbod en na goed overleg hebben wij de
verschillende groepen allemaal een plek kunnen
geven in zowel de Oude Helenakerk, Elim, de
Zuiderkerk en Ludgerstraat 69.

Ook was er de vraag om een stilteruimte in de
Oude Helenakerk. Een ruimte die overdag vrij
toegankelijk is en waar men ook een kaars zou
kunnen aansteken.
Die vraag leefde ook al langer bij onze gemeente,
vandaar dat hiervoor een aparte commissie is
samengesteld om te kijken wat de mogelijkheden
hiervoor zijn.
Dit is ook besproken in de kerkenraad en deze
heeft toestemming gegeven om onder de toren
van de Oude Helenakerk een stilteruimte in te
richten. Dit is verder al uitgewerkt en binnenkort
zal deze ruimte worden ingericht.
Daarnaast was er ook nog een klein aantal
kunstvoorwerpen met een bijzondere betekenis,
waarbij aan ons werd gevraagd of deze nog een
plek kunnen krijgen in de Oude Helenakerk, of
Elim. Al deze voorwerpen zijn samengevoegd
in een catalogus, deze is ook op de kerkenraad
besproken.

In deze Godslamp brandt het eeuwige licht als
teken dat het licht alle kwaad overwint. Deze
zal worden geplaatst in de stilteruimte onder de
toren.

Zesarmige kroonluchter

Gezamenlijk hebben wij ervoor gekozen om deze
een plaats te geven in één van onze gebouwen.

Deze kroonluchters zijn begin van de 19e eeuw
geschonken door de fabrieksarbeiders van de
firma Driessen aan de r.-k. parochie. Het zijn
er twee. Eén kroonluchter heeft al een plek
gevonden in het Helenahuis, de andere zal een
plek krijgen in de Oude Helenakerk.
<< Foto: Kerkfotografie.nl
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Traditioneel icoon Maria

Helenabeeld op een kleine sokkel

Deze is in smeedwerk vervat met mogelijkheden
voor het ontsteken van waxinelichtjes. De icoon
is gemaakt van glas-in-lood en geplaatst op een
lichtbak in een smeedijzeren lijst en zal een plaats
krijgen in de stilteruimte onder de toren.

Eikenhouten reliëf waarin
een spitsboog op twee zuiltjes

Sinds 1952 heeft dit beeld buiten bij de
r-k St. Helenakerk gestaan. Dat was het jaar
dat de nieuwe kerk (na het bombardement op
28 januari 1945) in gebruik werd genomen.
Dit beeld zal geplaatst
worden in de tuin van
de Oude Helenakerk,
links naast de ingang.

Quiltwerk in de vorm van een hart

Dit doek zal een plek krijgen in de grote zaal van
Elim (in overleg met de kunstcommissie). Op dit
moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen om dit verder vorm te geven. Alle kunstwerken zullen in de periode na 12 juni een plek
krijgen in onze gebouwen. Ook de stilteruimte zal
op korte termijn zijn vorm krijgen
Zover het er nu naar uitziet, zal het stenen beeld
van Helena op zaterdag 18 juni in de vroege
ochtend worden verhuisd van haar vertrouwde

plek aan de Dijkstraat naar haar nieuwe plek aan
de Landstraat. De burgerlijke gemeente Aalten
heeft al aangegeven dat dit beeld ook in de toekomst zal worden verlicht met een extra schijnwerper en zo ook zal worden opgenomen in het
lichtplan van de Oude Helenakerk.

Onder de boog de Heilige Keizerin Helena,
staande, met in haar rechterhand het kruis en in
haar linkerhand een kelk. Dit eikenhouten snijwerk is gemaakt rond 1885 en geschonken door
een r.-k. parochie uit Valkenburg. Dit houtsnijwerk
zal een plek krijgen in Elim (in overleg met de
kunstcommissie).

Gezamenlijke welkomstdienst
Op zondagmorgen 3 juli zal er een gezamenlijke
welkomstdienst worden gehouden, waarbij wij
de parochianen van de r.-k parochie van harte
welkom heten.
Na de dienst kunnen we gezamenlijk een kop
koffie of thee drinken in Elim.
Ik nodig u hierbij van harte uit, wellicht is dat een
mooi moment om kennis met elkaar te maken.

Of zoals wij dat zeggen ‘buurte’ te maken.
‘Onze verschillen mogen geen excuus meer zijn.
We kunnen nu al samen op weg, geleid door de
Heilige Geest: we kunnen samen bidden, evangeliseren en samenwerken. Dat is de belangrijkste
weg waartoe we geroepen zijn. En die weg heeft
een duidelijk doel: dat van de eenheid.

Laten we kijken wat we concreet samen kunnen
doen, in plaats van ontmoedigd te raken door wat
we samen niet kunnen doen’.
(Paus Franciscus op 21 juni 2018 bij zijn bezoek
aan de Wereldraad van Kerken in Genève).
Namens de kerkenraad,

Gerard Helmink,
voorzitter PG Aalten
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Baten en lasten 2021 van het college van
Protestantse Gemeente Aalten
Dinsdag 17 mei jl. is in de grote kerkenraad de
jaarrekening 2021 behandeld, in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Toelichting op de baten en lasten
Baten
In totaal werd minder ontvangen t.o.v. het jaar
2020. De inkomsten uit collectegelden daalden
aanzienlijk omdat er vanwege de corona maar
een beperkt aantal kerkdiensten is geweest. De
afname van het aantal kerkleden zorgt voor een
verdere daling bij de inkomsten Kerkbalans, dit is
dan ook het grootste verschil t.o.v. het jaar 2020.

Lasten
De uitgaven voor de kerkgebouwen waren minder
dan het jaar 2020, met name het onderhoud aan
de kerken was minder. Daarentegen wel meer
uitgaven dan verwacht voor energiekosten. Het
stookbeleid in de kerk wordt aangepast om hier
ook op te bezuinigen.
De lasten van de niet kerkelijke eigendommen
zijn gedaald doordat er minder onderhoudswerkzaamheden aan de woningen zijn geweest.
De kosten voor het pastoraat zijn lager omdat de
vacature bij de predikanten pas vanaf juli 2021 is
ingevuld.
De lasten van de kerkdiensten zijn gedaald
t.o.v. het jaar 2020. Aan overige salarissen werd
minder uitgegeven, doordat er vanwege de
corona minder kerkdiensten waren en er minder
kosters en organisten werden ingezet.
Het operationeel resultaat komt hierdoor uit op
€ 8.643 en wijkt nauwelijks af van de begroting.
De verwachting voor de komende jaren is een
oplopend tekort vanwege de snelle afname van
het aantal kerkleden (overlijden, respectievelijk
opzeggingen).
De incidentele bate betreft de verkoop van de
Oosterkerk, herwaardering van de gebouwen en
legaten.
De incidentele last komt door afwaardering van
de landbouwgronden.

Balans
Opvallende posten respectievelijk afwijkingen
met voorgaand jaar:
De beleggingen zijn met name landbouwgronden,
deze worden gewaardeerd tegen de landbouwnormen. De geldmiddelen zijn toegenomen door
verkoop van de Oosterkerk. Het aantal kerkleden
daalt gemiddeld met ongeveer 200 leden per jaar
door overlijden respectievelijk opzeggingen.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

11

kerkrentmeesters

Wonderdag
Tekst: Heidi Ebbers
… ’Ik vraag me af welk werk je vandaag wilt doen.
Misschien wil je iets over dit verhaal maken of een
ander verhaal dat je kent. Misschien wil je aan iets
anders werken. Er is zoveel om uit te kiezen.
Alleen jij weet wat voor jou goed is…‘

Collecte
Diverse kerkelijke initiatieven
helpen ongedocumenteerden
met informatie, advies en scholing
en stimuleren hun zelfredzaamheid.
Ook helpen zij bij nieuwe asiel
procedures. KerkinActie ondersteunt
dit werk in Nederland.
Banknummer
NL89 ABNA 0457 457 457

Dit is het teken voor de kinderen dat ze aan het
werk mogen gaan. Sommige kinderen zaten al op
het puntje van hun stoel en schieten als een pijl uit
een boog naar het materiaal waar ze vandaag mee
willen werken. Anderen blijven nog even zitten of
drentelen wat rond omdat ze nog niet goed weten
wat ze vandaag willen gaan doen.
Het is woensdagochtend, godsdienstles. Ik heb de
kinderen van groep 7 net het Godly Play-verhaal van
de grote geschenken, het verhaal van de schepping,
verteld. Aan de hand van de verwonderingsvragen
hebben we nagedacht over welke dag jij het mooist
vindt, welke dag het belangrijkste zou kunnen zijn
en in welke dag jij nu bent of welke dag heel bijzonder over jou gaat. En of we misschien één van
de dagen weg zouden kunnen laten en dan toch nog
alle dagen hebben die we nodig hebben. En nu is het
dus tijd om te verwerken. Er zijn kinderen die rustig
alleen aan een tafeltje zijn gaan zitten tekenen, een
ander heeft de kist met kapla gepakt en gaat iets
bouwen. Er zijn ook kinderen die juist in een groepje
gaan zitten en daar gaan knutselen of kijken wat
een ander maakt. En er zijn kinderen die samen iets
gaan maken. Alles mag, er is geen goed of fout …
Vanaf mijn plekje kijk ik rustig rond. Het is mooi om
te zien dat een ieder op zijn of haar eigen manier
‘aanhaakt’ bij het verhaal en spelend en/of creatief
iets (nieuws) ontdekt. Ik hoor één van de jongens
vertellen over winsdag. En ik denk dat ik wat verbaasd kijk want hij zegt: ‘Ja juf, dat is een combinatie van dinsdag en woensdag …’ Ik glimlach en
samen filosoferen we verder: ‘Oh ja natuurlijk! En
dan komt daarna een combinatie van woensdag en
donderdag dat wordt dan … euh … wonderdag!’
Wauw, wonderdag, wat prachtig! J. en ik glunderen
allebei door deze ontdekking. We hebben een nieuwe
dag geschapen: wonderdag! En J. zegt plechtig:
‘En wonderdag begint dan na de godsdienstles en
duurt tot donderdag!’ Het ontroert me, de godsdienstles die ‘WONDERDAG’ inluidt!
Wanneer de les voorbij is gaan de kinderen weer
terug naar hun eigen lokaal: “Dag, juf! Tot volgende
week!” … ”Daag!” … en weg zijn ze. Behalve J.
Hij staat met een big smile bij de deur en zegt:
‘Dag juf, en nog een fijne wonderdag!‘
‘Dag J., jij ook een hele fijne wonderdag!’
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Bij de diensten Aalten - Bredevoort
Ochtendbezinning

26 juni Regenboogdienst
met A-company 10.00 uur
Thema: God is boos!
Foto: Stef Disbergen

Ds. J. Mol, voorganger op 26 juni
in de Oude Helenakerk
Mijn naam is Joop Mol. Ik ben sinds 2016 woonachtig in Gaanderen. Getrouwd, vader van twee
kinderen en opa van twee kleinkinderen.
Van 1985 t/m 1990 was ik verbonden aan de
combinatiegemeente van Wognum, Benning
broek, Sijbekarspel en Nibbixwoud. Na die
periode in West-Friesland volgde er een beroep
naar Doorwerth-Heveadorp. Daar woonde en
werkte ik van 1990 t/m 2001. De derde gemeente
waar ik als dienstdoend predikant werkzaam ben
geweest (van 2002 t/m 2010) bevindt zich in
Zuidwest Salland. In Bathmen heb ik als emeritus
nog enkele jaren gewoond, waarna een verhuizing naar de Achterhoek volgde.
De mooiste Bijbeltekst is die uit de brief van
Paulus aan de Romeinen, waarin hij zegt, nee
eigenlijk zingt, dat hij is overtuigd geraakt van de
liefde van God in Christus. Daarvan kan niets hem
scheiden. Een lievelingslied is dan ook 657:
	‘Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht,
om zingend te vertalen,
waartoe wij zijn gedacht.’

Voorganger: ds. Folkert de Jong
Soms krijg ik wel eens scherpe vragen
in mijn mailbox.
Zoals:
Hoe ga je
om met
teksten
als deze:

Genesis 6
De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht
waren: alles wat ze uitdachten was steeds even
slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had
gemaakt; Hij was tot in het hart gegriefd. ‘Ik zal
de mensen die Ik geschapen heb van de aarde
wegvagen,’ zei Hij, ‘en met de mensen ook het
vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik
heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt.’ Alleen
Noach was Hij goedgezind.
Het mooie was, ik kreeg deze tekst met de vraag
erbij net op het moment dat we de Breinbrekersavond aan het voorbereiden waren. Met hetzelfde thema: Boosheid. Nu gaat het die avond
meer over de maatschappelijke boosheid, en hoe
je daar zelf mee om gaat. Deze dienst gaan we
kijken naar een paar lastige teksten waar we het
niet heel vaak over hebben.
Mijn vraag is: Die boosheid van God, hebben we
die nodig? Kunnen we er wat mee? Als er iets ergs
gebeurt, moeten we toch vol liefde en vergeving
reageren?

Elke donderdagochtend van 09.00 - 09.30 uur
is de Oude Helenakerk geopend (ingang Marktzijde). Er is dan gelegenheid voor een moment
van bezinning. Even voor 09.30 uur wordt dit
samenzijn door de aanwezige pastor met een
gebed afgesloten.
Met ingang van donderdag 7 juli, zal de ochtendbezinning in de huidige vorm alleen nog op de
eerste donderdag van de maand plaatsvinden.

Ochtendgebed r.-k. parochie
Elke donderdagochtend, met uitzondering van
de eerste donderdag van de maand, is de Oude
Helenakerk van 09.00 – 09.30 uur geopend voor
het ochtendgebed (ingang Marktzijde). De viering waarin het morgengebed wordt gebeden en
gedeeltelijk gezongen, duurt een klein half uur,
waarna er in Elim gelegenheid is koffie of thee te
drinken. Iedereen is van harte welkom om mee te
doen!

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

WEL
KOM

Weeksluitingen

Zaterdag 18 juni 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

ds. H. Knol

Kerkdiensten
Bredevoort

Zondag 19 juni 2022
St. Joriskerk

Kerkdiensten Aalten

Zondag 19 juni 2022
Zuiderkerk

		Beth San

09.30 uur:
ds. F. Hovinga, Winterswijk
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur:
collecte:

Zaterdag 25 juni 2022

Zondag 26 juni 2022

Zondag 26 juni 2022

19.00 uur:
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ds. H.J. Zeldenrijk
Diaconie en Kerk

mevr. W. de Jong

		Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:

Evangelisatiekoor

		Stegemanhof
19.00 uur:

St. Joriskerk

09.30 uur:
mevr. G. Hallerdijk
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
collecte:

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, regenboogdienst
m.m.v. A-Company
collecte:
Binnenlands diaconaat en Kerk

		Beth San

ds. D. v.d. Wal

Zaterdag 2 juli 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

mevr. M. Rots

		Beth San
19.00 uur:

dhr. B. Brethouwer

Zondag 3 juli 2022
St. Joriskerk

09.30 uur:	dhr. H. de Vries,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 3 juli 2022
09.30 uur:
collecte:

10.00 uur:
collecte:

Neem en lees

Doopdiensten Aalten

Juni 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17
18
19

Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-45

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20
21
22
23

Lucas 9:46-50
2 Korintiërs 8:1-9
2 Korintiërs 8:10-15
2 Korintiërs 8:16-24

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

24
25
26
27

2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

28
29
30

2 Korintiërs 11:16-29
2 Korintiërs 11:30-12:10
2 Korintiërs 12:11-21

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

Bloemengroet Aalten

Juli 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3

2 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4
5
6
7
8

Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 140
1 Koningen 1:1-21

ds. J. Mol, Gaanderen
Binnenlands diaconaat en Kerk

Zuiderkerk

dhr. J. Scholl

19.00 uur:

Oude Helenakerk

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Kwakkel, Het Verzet 69
- mevr. Kassies-Kaemingk, Het Verzet 64
- mevr. te Lindert-te Lindert, Boomkampstraat 7
- fam. Ebbers, Prinsendijk 4
- fam. Meijnen, Ludgerstraat 19 app. 3.
- fam. Onnink, Gendringseweg 16

Oude Helenakerk

ds. F. de Jong m.m.v. cantorij
Werelddiaconaat en Kerk

Zuiderkerk

mevr. H. Ebbers, Kinderdienst
Werelddiaconaat en Kerk

Kinderen
Oppasdienst (0-4 jaar) en
Kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website
www.kerkvenster.nl bij kindernevendienst.
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en
kinder
nevendienst. De oppasdienst is in de
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in
het keldertje van Elim.
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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

18 juni	dhr. A. Nijman
Admiraal de Ruyterstraat 112
19 juni	mevr. C.H.A. Nijman-Aalbers
Admiraal de Ruyterstraat 112
20 juni	dhr. K. Beernink
Rosierweg 4
20 juni	mevr. G.W. Westerveld-Hoftijzer
Ludgerstraat 33/06
20 juni	dhr. J.W. ten Have
Polstraat 4/N
21 juni	dhr. G. Korten
Kruisdijk 10
21 juni	dhr. W.D.A. van Burk
De Miggelt 26
21 juni	mevr. B.J. van Eerden-te Paske
Weversborgdijk 1
21 juni	mevr. H.J.E. van Reeuwijk-Mulder
Geurdenstraat 29

22 juni	mevr. H. Kämink-Geurink
Navisweg 1/A
23 juni	mevr. J. Strijker-Zwiers
Frankenstraat 91/05
23 juni	dhr. H. Rots
Landstraat 7
26 juni	mevr. A.G. Sanders-Fennema
Manschotplein 32
26 juni	dhr. B. van Lochem
Meidoornstraat 14
27 juni	dhr. H.L. van Harten
Vlierbeslaan 6
27 juni	dhr. W. Fukkink
Varsseveldsestraatweg 58
28 juni	mevr. H.J. Westerveld-Prinsen
Trompstraat 7/A
28 juni	mevr. H. de Boer-Smit
Hoge Veld 25
29 juni	mevr. H.E.J.H. Stellinga-Walvoort
Vondelstraat 2
30 juni	dhr. R.J. Baas
De Miggelt 23

Wijk Zuid

2 juli	mevr. A.H.J. te Paske-te Voortwis
Lichtenvoordsestraatweg 74
2 juli	mevr. W. Simmelink-Heideman
Manschotplein 30
3 juli	dhr. A.J. Sellink
Koningsweg 8
3 juli	dhr. G.W. Winkelhorst
Kruisdijk 21
4 juli	mevr. G.J.A. te Linde-ter Horst, Laan
van Schuylenburch 10/108, Silvolde
4 juli	dhr. G.J. te Hennepe
Acaciastraat 16
5 juli	mevr. B. Scholten-Wijnveen
Zuiderlaan 10
7 juli	mevr. E.H.A. Magis-Rougoor
Schulenkampweg 3/A
8 juli	mevr. D.G. Beernink-Arentsen
Grevinkweg 17
8 juli	dhr. G.H. Luiten
De Hoven 2/A
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

Anneke
Wattel-de Vries

waar mogelijk, beterschap wensen. Ook degenen
die eromheen staan, meehelpen, steunen en
zorgen wensen we geduld, kracht en liefde toe.

Elizabeth
van Deventer

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

Licht of donker, waar ik heenga
U bent altijd om mij heen
Welke weg of pad ik insla
U bent daar, laat nooit alleen

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

Geboren
Goed en prachtig nieuws! Op 28 mei is Wout
Hans Jacob Mengerink geboren. De apetrotse
ouders zijn Jeroen en Era Mengerink, Huygensstraat 18. Van harte gefeliciteerd! We wensen
jullie alle goeds en zegen toe als gezin. Op het
kaartje staat deze mooie tekst:
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

U omringt mij als ik doodloop
Ook als ik U niet ervaar
In mijn moeite, strijden, wanhoop
In het donker, U bent daar
In mijn vreugde, met mijn vragen
U bent altijd aan mijn zij
Elk moment, op alle dagen
fluistert U: Ik ben erbij
Dank U Vader dat U klaarstaat
U bent hier in elk moment
U die altijd met mij meegaat
Dank dat U er altijd bent

Ziek
Jan Janssen, Eligiusstraat 51, is geopereerd aan
zijn hart. De operatie is goed gegaan. Jan en Joke
zijn daar God erg dankbaar voor. De komende tijd
zal een tijd van herstel zijn voor Jan. We wensen
hem daar kracht en moed bij en hopen dat hij
spoedig weer hersteld is.
Er zijn meer mensen die ziek zijn; zowel lichamelijk
als psychisch. We willen hen heel veel sterkte en

Thea den Hoedt-Bokkers

Vakantie
Van 8 juli t/m 29 juli heb ik vakantie. Mijn collega’s zullen in deze weken voor mij waarnemen.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Verhuizingen
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.

Zieken
Verschillende gemeenteleden hebben te maken
met ziekte en tegenslag. Zo trof ik meerdere
gemeenteleden op de observatieafdeling in
Pronsweide en bezocht ik een van jullie na een
aanrijding op de fiets. 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. Aandacht maakt alles mooier (zo vertelt mij ook een
Zweeds woonwarenhuis).
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Persoonlijk

Dank

Algemeen

Vanaf 17 juni heb ik vakantie. Na 17 juli ben ik
weer bereikbaar. Een deel van mijn vakantie hoop
ik in mijn geliefde vakantieland Zweden door te
brengen, een klein deel daarvan met mijn zoon
Daniël en dochter Lisanne en haar partner Pepijn.
Een ander deel van mijn vakantie zal ik besteden
aan het inpakken van wat van Woudenberg naar
Aalten moet verhuizen. Ergens in september hoop
ik dat de verhuiswagen voorrijdt.

Nogmaals dank voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van mijn moeder. Het was overweldigend en bemoedigend. Het heeft mij, mijn
zus en broers en mijn kinderen goed gedaan.

Komende maand ben ik niet bereikbaar. Op
de voicemail kunt u horen wie voor mij waarneemt. Vanaf 18 juli ben ik weer bereikbaar. Als
ik in gesprek of vergadering ben, neem ik niet op,
maar bel ik zo snel mogelijk terug. U kunt ook
een boodschap op de voicemail achterlaten, een
WhatsApp-berichtje sturen of mij mailen. Graag
tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer

Vakantie
Degenen die op reis gaan, wens ik een goede reis
toe. Degenen die thuisblijven wens ik een mooie
tijd thuis toe. Geniet allemaal van het mooie dat
de Achterhoek en Aalten ons biedt.

Wijk Noord

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

Netty Hengeveld

Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

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

De verruimende weg van de Geest

Zieken

Soms kom ik van die tekstjes tegen die mij tot
reflectie aanzetten, zoals deze van Haemin Sunim
en Hennie Volkers uit ‘Dingen die je alleen ziet als
je er de tijd voor neemt.’

In het ziekenhuis in Groningen is opgenomen
geweest Albert Scholten, Zomerweg 3A. In Pronsweide verblijft voor revalidatie Gerrit te Brake,
Driessenshof 7. Wij wensen alle zieken, ook zij die
hier niet genoemd willen worden moed, kracht en
Gods nabijheid toe. Uiteraard denken we ook aan
hen die met grote liefde en zorg hun geliefden
omringen.

Zelfs al heb ik gelijk, mensen kunnen niet overtuigd worden als ze zich niet gehoord en gerespecteerd voelen. Denk eraan dat je je gevoelens
niet bent en ook niet het verhaal dat je brein je
vertelt om ze te begrijpen. Jij bent de enorme
stilte die hun opkomst en verdwijning kent.
Hoe waardevol is het om mensen te erkennen
voor wie ze zijn? Hoe spannend is het om naar ze
te luisteren en je barrières te laten zakken, zelfs
als je het niet met ze eens bent? Hoe interessant
is het om eens van een afstandje te kijken naar je
eigen (al dan niet vastgeroeste) standpunten en
verhalen zonder (en dat is niet het gemakkelijkste
onderdeel) jezelf daarom te veroordelen? Lukt
het om – in gebed of in stilte – jezelf te openen
voor de telkens nieuwe wegen waarop de Geest je
brengt? Is er ruimte in jezelf voor transformatie,
voor meer vreugde en nieuwe mogelijkheden?

Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

We hebben direct medicatie en verbandartikelen
aangeschaft die verzonden zijn naar vrijwilligers
van stichting MRC (mrc.org.ua) in Oekraïne. We
zullen op basis van toekomstig gevraagde
medische hulpgoederen opnieuw een zending
sturen naar specifieke ziekenhuizen en militairen
aan het front. Uw donatie heeft dit mogelijk
gemaakt. Nogmaals heel veel dank!

Michiel en Tetiana Faber

Geboren

Diny Blanken stopt na maar liefst 27 jaar trouwe
inzet en betrokkenheid met haar bezoekwerk in
de Stegemanhof. Hartelijk dank, Diny, voor alles
wat je hebt gegeven aan aandacht en liefde.
De tweede persoon die we hier willen bedanken
is Anny Kleinhesselink-Hesselink, De Pas 86. Zij
neemt het stokje van Diny over en daar zijn we
heel blij mee. We wensen je een mooie tijd toe op
de Stegemanhof. Veel zegen voor je werk!

Op 29 mei jl. mochten onze oud-collega Jan
Willem Hengeveld, zijn vrouw Janneke, Judah,
Simeon en Erinn hun zoon en broertje Abram
Benjamin verwelkomen in hun gezin. Van harte
gelukgewenst! Moge Brenn opgroeien in het vertrouwen dat hij geliefd is, dat hij gezegend is en
tot zegen mag zijn.

Beste gemeenteleden,
Graag geven we een korte update n.a.v. onze
oproep in KerkVenster (maart jl.) om bij te dragen
aan hulp aan Oekraïne. Diverse gemeenteleden
hebben een bijdrage overgemaakt en dat heeft
bij elkaar een mooi bedrag opgeleverd!
Onze hartelijke dank daarvoor.

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

Verhuisd

Groet,

Tweewerf dank

Update Hulp aan Oekraïne
door Michiel en Tetiana Faber

Wilma de Jong

Zieken
Zoals dat met de meeste long-covid-patiënten
het geval is, verloopt mijn herstel langzaam, maar
gelukkig wel gestaag. Ik krijg fysiotherapie en doe
alles wat bijdraagt aan het krijgen van een betere
conditie. Hoewel ik nog niet volledig werk, nodig
ik u wel uit om gewoon contact op te nemen als
u behoefte hebt aan pastorale ondersteuning.
Samen kijken we dan wat er mogelijk is.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Mevr. Winkelhorst-Luiten is verhuisd naar Den Es.
Haar adres is: Afdeling Dorpsplein, Oranje
straat 30, 7051 AJ Varsseveld.

Geboorte
Er is in onze wijk een baby geboren! Op 1 februari
kwam Axel ter wereld. Axel is de zoon van Mindy
en Kevin ter Maat-van Eerden. Mindy en Kevin,
van harte gefeliciteerd met de geboorte van
jullie zoontje en Gods zegen voor jullie gezin
toegewenst.
Op het moment dat u dit wijkbericht leest ben ik
met vakantie.
U allen een goede zomertijd toegewenst.
Iedereen die ‘op vakantie gaat’ een goede aankomst op de vakantiebestemming en veilige
thuisreis toegewenst.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong
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Folkert de Jong
Predikant
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@
gmail.com

IKA-vakantieweek
De IKA is een commissie, in het leven

Boos!

geroepen door de diaconieën van de

Breinbrekers-avond,
dinsdag 5 juli,
20.00 uur in Elim

mensen die zonder zorg of begeleiding

Tegenwoordig leven wij in een tijd waarin al het
nieuws in hoog tempo bij ons binnenkomt. Vaak
heftig nieuws, of het nou het toeslagenschandaal, de misstanden bij the voice of een schietpartij op een basisschool in de VS is. Er ontstaat
met regelmaat een stortvloed aan geschokte,
verongelijkte, gefrustreerde en verontwaardigde
reacties: we zijn boos! En vooral op elkaar!
Maar is onze boosheid wel terecht? Wat is de
motivatie van die boosheid? Zijn we boos en
verontwaardigd omdat we onrecht de wereld uit
willen of omdat we daarmee laten zien dat we
zelf beter zijn dan de ander? Mag het ons wat
kosten om krom weer recht te maken of vinden
we het vooral heel comfortabel om ‘boos’ te zijn?
En is er ook een goede manier om boos te zijn?
God werd ook wel eens boos in de Bijbel. Is Hij
een goed model? Of gaat het daar ook wel eens
mis naar onze maatstaven?
Allemaal vragen die (hopelijk) weer gaan zorgen
voor een inspirerende avond.
Folkert de Jong

PKN kerken in de Achterhoek en de
Liemers. Het doel van de IKA is het
organiseren van vakantieweken voor
niet op vakantie kunnen ongeacht hun
leeftijd.
Dit jaar was ik uitgenodigd om als pastor met de
IKA vakantieweek mee te gaan. Wat hebben we
genoten. Genoten van de groepsaccommodatie
‘Het Bosgoed’, gelegen in de prachtige bosrijke
omgeving van Lunteren. We hebben genoten van
de zeer goed verzorgde maaltijden die niet alleen
heerlijk smaakten maar vaak ook een lust voor
het oog waren. We hebben, onder veel hilariteit,
gymnastische oefeningen gedaan, we hebben
gewandeld, gefietst en sommige gasten hebben
heerlijk ‘gebadderd’ in de wellness-ruimte. Er
werd gepuzzeld, Rummikub gespeeld, gepraat en
zeker ook gerust.
Het thema van deze vakantieweek was ‘boerderij’. We hebben een quiz gedaan over de boerderij en over dieren in de Bijbel. Wim Westerveld
kwam uitleg geven over bijen en we hebben tijdens de vossenjacht een boer en boerin en verschillende boerderijdieren gevonden.
De kerkdienst zondags waarin ds. Gertjan de
Pender voorging, stond in het teken van het
wonder van de schepping waarin we zowel Gods
zorg voor ons mogen zien, maar ook de verantwoordelijkheid die wij als mensen hebben voor
de schepping en voor elkaar. In de viering van
vrijdagmorgen stond het thema ‘geborgenheid’
centraal. Zoals Noach, de zijnen en de dieren in
de ark geborgen zijn, mogen ook wij geborgenheid vinden bij God en bij elkaar. De dienst is
met enkele gasten voorbereid en uitgevoerd. De
vakantieweek werd zaterdagmorgen afgesloten
met het mooie gedicht ‘Onderweg’ van Greet
Brokerhof – van der Waa.
We hebben veel gesprekken gevoerd en veel gelachen; we hebben met elkaar lief en leed gedeeld.
Waarom een IKA vakantie, zo wordt op de website van de IKA gevraagd en het antwoord staat
erbij: ‘om u een vakantie te bieden, samen met
mensen uit uw eigen regio, in een ongedwongen
gemoedelijke sfeer, pratend al of niet in uw eigen
dialect. Een week om echt van te genieten en u
heerlijk te laten verwennen’.

Gezien alle positieve reacties van gasten is dit
doel ruimschoots behaald. Vanaf deze plek een
groot compliment aan alle vrijwilligers die met
een goede organisatie, liefdevolle zorg en aandacht deze vakantieweek voor alle gasten tot een
onvergetelijke vakantie hebben gemaakt waar
men nog lang op kan teren. Het was een voorrecht van dit team deel uit te hebben mogen
maken.
Wilma de Jong
kerkelijk werker pastoraat
https://www.ikaachterhoekliemers.nl/

Onderweg
Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen.
Met de dromen van vandaag,
Met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon,
af en toe wat regen,
want soms is het leven fijn
en soms zit het tegen.
Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen.
Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer
nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg,
Bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan
en de koers bepalen.
Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
Maar gaan met hoop en zegen.
https://www.ikaachterhoekliemers.nl/

17

Afscheid ‘Over de Brug’, welkom in Elim

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Er werden veel namen genoemd van mensen die
zich hebben ingezet voor dit project. Vele koppen
koffie en thee zijn er geschonken voor de bezoekers. ‘Over de Brug stopt vandaag’ maar achter
de ‘Open deuren van Elim’ mag iedereen zich nu
welkom weten.
Na een laatste kop koffie of thee ging iedereen
naar buiten voor een groepsfoto en ging men
wandelend, voor wie dat kon, naar gebouw Elim.
Daar werd men opgewacht door het enthousiaste
team van Elim. Die ontvangst was warm en spontaan, het werd zelfs zo druk dat er veel stoelen en
enkele tafels bijgezet moesten worden.
Voortaan zijn dus iedere donderdagmorgen de
deuren van Elim open van 09.30 uur tot 11.00
uur.

Donderdag 9 juni jl. werd afscheid genomen van
het Ochtendgebed in de r,-k. St. Helenakerk aan
de Dijkstraat voor de parochianen en de ‘Over
de Brug – herberg’ waar elke donderdag een kop
koffie gedronken kon worden door iedereen die
daar behoefte aan had.

Gea Verhagen las voor alle aanwezigen een brief
voor van Gerda van Netten die er helaas niet bij
kon zijn. Zestien en een halfjaar is er met heel
veel plezier dit project georganiseerd en velen
uit de parochie hebben daar hun steentje aan
bijgedragen.

Ochtendgebed
Het ochtendgebed wordt voortaan in de Oude
Helenakerk gehouden op de donderdagmorgen
aanvang 9.00 uur, behalve op de eerste donderdag van de maand dan is er een Ochtendbezinning in de kerk van 9.00 uur tot 9.30 uur, georganiseerd door de PG Aalten. De bijeenkomsten
duren een half uur, daarna kan er dus koffie of
thee worden gedronken in gebouw Elim.

In beide bijeenkomsten is echter
iedereen van harte welkom.
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Leestip

Phoenix

Tegen de tijd dat het onheil zich begon af te
tekenen had Phoenix me stevig in de greep.
Het is het drama met het schip dat het verhaal
voortstuwt, met de vele slachtoffers verdwijnen
er die nacht ook heel wat weerzinwekkende
geheimen naar de bodem van het meer en Sikkink tracht decennialang de waarheid boven
water te krijgen.

Tekst: Lieke Kézér
Bron: Trouw, 26 februari 2022

In een vorig nummer van KerkVenster heeft
u een artikel kunnen lezen over de immigratie van veel Achterhoekers naar Amerika
rond 1840. Bert Wagendorp, journalist en
schrijver, afkomstig uit Groenlo heeft een
roman geschreven over landverhuizers
uit deze omgeving. In de recensie wordt
gesproken over vertrekkende inwoners uit
Winterswijk maar ook veel Aaltenaren en
andere Achterhoekers emigreerden in die
periode naar Amerika. Er zijn 14 Aaltenaren
bij de ramp met de Phoenix omgekomen.
Het boek is bij de plaatselijke boekhandels
te koop.

Rampspoed en luchtigheid

redactie KerkVenster
In deze ambitieuze roman wekt Bert Wagendorp
mythe over in Amerika gezonken schip vol Achterhoekers tot leven.
Bert Wagendorp schrijft een meeslepende historische roman over het Amerikaanse leven van
een (fictieve) nazaat van de Winterswijkers die
in 1847 verdronken in Lake Michigan; het eerste
deel van een trilogie.
Als in de nacht van 21 november 1847 de stoomboot Phoenix in brand vliegt, vlucht de bemanning met de enige twee reddingsboten het
onstuimige Lake Michigan op, de kapitein voorop.
De 135 Achterhoekse emigranten die op weg zijn
naar Sheboygan, naar een fonkelnieuw, beter
leven, hebben geen schijn van kans. In die hel van
water en vuur vinden 124 van hen de dood, de
meeste slachtoffers zijn kinderen. In Bert Wagendorps historische roman Phoenix, het eerste deel
van de trilogie De memoires van Abel Sikkink,
overleeft een negenjarig jongetje de ramp.
Vijf jaar geleden werd er in Winterswijk een
monument onthuld ter nagedachtenis aan de
ramp waarvan de precieze toedracht nooit is achterhaald; er gaan verhalen dat er te weinig water
in de stoomketel zat, dat de bemanning stomdronken was.
Tussen 1840 en 1890 vertrokken 2700 van de
7000 inwoners van Winterswijk naar de VS, om
economische en religieuze redenen. Bij de brand
op de Phoenix verloren 74 Winterswijkers het
leven, dus het dorp werd hard getroffen. Wagendorps fictieve protagonist (hoofdpersoon) Abel is
de enige overlevende van een gedoemd gezin, zijn
ouders, broertje en zusjes verdwijnen die noodlottige nacht onder het zwarte wateroppervlak.

Sterverslaggever in New York
Hoe betrouwbaar zijn herinneringen, vraagt Abel
Sikkink zich aan het begin van deze roman af. Hij
is dan bijna een eeuw oud en het schrijven van
zijn memoires is de enige reden om zijn leven nog

wat langer te rekken. ‘Ik ben getuige geweest van
gebeurtenissen die het verloop van de geschiedenis hebben beïnvloed. Ik heb me vaak verbaasd
over de weergave ervan door historici: niet meer
dan een korte samenvatting van wat zich had
voorgedaan en die met de werkelijke gang van
zaken meestal weinig van doen had.’
Na de ramp is hij liefdevol opgevangen door een
gezin in Sheboygan, in zijn tienerjaren komt de
geboren journalist in hem naar boven. Sikkink
ontwikkelt zich in de luwte bij de Nederlandstalige Sheboygan Nieuwsbode, waarna hij het
met veel bravoure en talent schopt tot een van
de sterverslaggevers van The New York Herald,
gerund door krantentycoon Gordon Bennett.

Verleid door ‘de duivel van de hoop’
Toegegeven, Wagendorp had me niet meteen te
pakken. Zijn afgemeten manier van vertellen hield
me aanvankelijk wat op afstand, de korte zinnen,
de rechttoe-rechtaan-stijl, zo uiterst functioneel:
‘Mijn moeder met een brief die ze voorleest. Van
iemand die er al woont. Mijn vader staat op en
loopt weg. Ik kijk naar hem, hij is gestopt met
praten.’
Maar al snel beginnen de zinnen te vloeien,
meer te meanderen en wint Phoenix aan verhalende kracht. De lange, barre reis over zee, de
overvolle boten met al die families die verleid
door ‘de duivel van de hoop’ hun ongeluk tegemoet voeren, die fatale nacht: ‘Ik had kunnen
zien hoe de bruinvissen bij het naderen van ons
schip wegvluchtten, ik had het gekreun van het
schip kunnen horen toen het zich gereedmaakte
voor zijn doodsstrijd. Ik had kunnen opmerken
dat de stilte veranderde en dreigend werd, dat
de Phoenix als een gedoemd spookschip over
het meer bewoog en dat het gestamp van de
machines langzaam naar de achtergrond verdween, tot het ritmische geluid de naderende
trommels van een dodenmars waren geworden.’

Aanvankelijk is het, het slachtoffer in hem dat
naar antwoorden verlangt, maar later, als het
verdriet behapbaar is geworden, neemt de journalist Sikkink het over. Dan verlegt Wagendorp
met verve het zwaartepunt van zijn roman van
de ramp en van de emigratiegeschiedenis van
de Achterhoekers, naar het wel en wee van de
krantenredacties in New York aan de vooravond
van de Amerikaanse Burgeroorlog, strooiend met
feiten en namen, maar zonder in een gortdroge
geschiedenisles te verzanden.
Het is overigens geen loodzwaar verhaal. Phoenix
barst dan misschien van de tragedies, maar de
luchtigheid die Wagendorp door zijn bestseller
Ventoux en diens opvolger Ferrara klopte, schemert ook hier dwars door alle rampspoed heen.
En net als in die romans wordt ook in Phoenix het
belang van vriendschap onderstreept; het is Sikkinks onbreekbare band met jeugdvriend Kalle die
hem door de donkere tijden helpt, die licht schept.
Phoenix is Wagendorps meest ambitieuze boek
tot nu toe, het omspant vele jaren aan historie
waar hij zich met voelbaar genoegen en kennis
van zaken doorheen werkt, en het is pas het
eerste deel van een trilogie.
ISBN 97 894 932 56 187
Uitgegeven door uitgeverij Pluim
Verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel
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Gasten in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Op deze druilerige middag, wanneer
ik de kerk binnenloop, lijkt het er lang
op dat er geen bezoekers komen om
een klein artikel te maken over hun
bevinden in deze kerk. Een gezellig
gesprek met de twee suppoosten
maakt echter veel goed.
Na zo’n anderhalf uur komt er echter een hele rij
bezoekers tegelijk binnen en dan is het nog moeilijk kiezen met wie ik een praatje zal maken.
Ik tref in de consistorie het echtpaar Littooij aan
uit Numansdorp. Ze bestuderen de predikantenborden om te kijken of er nog een bekende uit
hun streek bij staat, niet dus.
Vorig jaar zijn ze op een camping in Sinderen
geweest en nu staan ze in Huppel op een camping. Ze zijn voor het eerst in Aalten en ze hebben
zojuist het Nationaal Onderduikmuseum bezocht.
Ze zijn zeer onder de indruk van de collectie daar
en wat ze allemaal gezien hebben, o.a. de expo-

sitie over de executie van de 46 mensen in het
Rademakersbroek en de audiotour die ze volgden.
Ze staan ook versteld dat er zoveel te zien is in
de Achterhoek. Zo waren ze onder de indruk van
het DRU-complex in Ulft. Nooit geweten dat er
zulke grote ijzergieterijen in de Achterhoek zijn
geweest. Ook de EMPO-fabriek in Vorden was bij
hen bekend. Ik dacht vanwege de fietsen, maar
zij kenden deze fabriek van de naaimachines,
weer wat geleerd.
Dhr. Littooy heeft de wereldzeeën bevaren als
stuurman op de grote vaart, dat deed hij o.a.
doordat hij dan niet in militaire dienst hoefde.
Later werd hij schade-expert in Rotterdam. Zijn
vrouw heeft een opleiding gehad in de kinderverzorging en heeft zich verdienstelijk gemaakt bij
een kruisvereniging als voorlichter.
Beiden vinden de Oude Helena een prachtige kerk
waarbij hij vooral de ronde banken schitterend
vindt en zij ‘de schilderijen’ vooral waardeert.
Mevr.Littooy is nog wel lid van de Hervormde kerk
maar daar niet meer actief mee bezig. Hiaar man
is geen lid van de kerk meer maar vindt kerken
wel interessante objecten.
We maken nog snel een foto want de kerkdeuren
hadden al gesloten moeten zijn.

KerkVenster wordt
nog mooier
met uw hulp
KerkVenster zit in de 21e jaargang. Enkele medewerkers draaien vanaf het begin mee in de
redactie en andere leden horen ook al bijna tot
de inventaris. Een viertal redactieleden heeft
aangegeven op termijn te willen stoppen met dit
werk, ondanks het feit dat ze het heel graag doen.
Daarnaast zal er ook een coördinator vertrekken
in het najaar.
We zijn dus op zoek naar nieuw bloed en nieuwe
ideeën. Communicatie zal namelijk in de komende
jaren een belangrijk instrument vormen in de verbinding en de communicatie met de gemeenteleden. Het huidige redactieteam bestaat uit:
negen redactieleden en twee coördinatoren.

Wat zoeken we?

Hoofdredacteur. Hij/zij is de persoon die toe-

zicht houdt en ideeën screent met betrekking tot
de inhoud van het blad. Samen met de voorzitter
van de redactie geeft hij/zij leiding aan de redactie en houden het overzicht.

Redacteur. Hij/zij maakt artikelen of neemt een
interview af over plaatselijke of regionale aangelegenheden die het geloof raken of persoonlijke
gebeurtenissen zijn.

Eindredacteur. Hij/zij is één van de vier eindredacteuren die bij toerbeurt de eindredactie
verzorgen van KerkVenster.
Notulist/redacteur. Hij/zij notuleert de redactievergaderingen en zo mogelijk zet hij/zij zich in
om ook artikelen te maken of te vergaren (geen
verplichting).

Coördinator. Hij/zij gaat samen met de andere
coördinator de afgesproken werkzaamheden
regelen, uitvoeren of delegeren naar andere
medewerkers toe.

KerkVenster staat bekend om zijn zeer plezierige
werkklimaat. Een team van mensen die circa 23
keer per jaar een mooi en leesbaar product willen
afleveren bij de mensen.

Vol van duizend woorden
Zo vol van duizend woorden,
zo aangegrepen door de Geest,
vertelden ze aan wie het hoorden
wat Jezus voor hen was geweest.
Met vuur van duizend tongen
verspreidden ze Gods hoopvol woord.
Wat in de psalmen is bezongen
en van de Heiland was gehoord.

“We worden niet alleen gelaten.
Gods Geest geeft mensen kracht.
Vertel het voort in stad en straten
dat Jezus eeuwig redding bracht.”
We blijven van Gods liefde zingen,
het draagt ons verder; Hij komt weer!
Al zijn er zoveel nare dingen,
wij kijken naar hem uit, Hij is de Heer.
Diny Beijersbergen-Groot
Bron: www.gedichtensite.nl

Als u nu mailt naar: coordinator@kerkvenster.nl
of belt naar 0650936465 komen we geheel vrijblijvend een praatje maken over dit ontzettend
leuke vrijwilligerswerk, anders hadden we het niet
zo lang volgehouden. Een nieuwe kandidaat kan
ook eerst een aantal keren meelopen om te ontdekken of het iets voor haar of hem is.

Kortom: laat u voorlichten,
als het mogelijk iets voor u is.

20

Pinksterviering met ’t Praothuusken
Op 1 juni hebben we een Pinksterviering gehad
samen met 38 kinderen en twee juffen van de
Groen van Prinsterer-school. We delen graag een
aantal foto’s ervan.
Ook hebben we van Jan Lensink van de Rosierweg
de woensdag voor Hemelvaartsdag allemaal een
mooie bos pioenrozen gekregen.
Groeten namens ’t Praothuusken,
Jolanda Wevers

<< Deze foto is van een spelletjesmiddag,
zoals we die om de week hebben.

Wat
zal het prettig zijn
als mensen meer inlevingsgevoel tonen
meer begrip tonen
waarom
men doet zoals men doet
zal het prettig zijn
als mensen op dezelfde golflengte
zitten
meer begrip tonen
dat mensen niet hetzelfde zijn
waarom
men doet zoals men doet
zal het prettig zijn
dat mensen niet hetzelfde zijn
belangstelling tonen in een ander
Babylonische spraakverwarring
is van alle tijden
respect
kent meerdere dimensies
Wim en Riek Aalbers

De pioenrozen, gekregen van Jan Lensink
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Geleuf ’t noo maor!
Mo’j ‘s luustern…
Tekst: Marijn Kraaijenbrink - Foto: Internet
As ik toch iets belangriek vind, dan is dat luustern!
Daormet bedoel ik neet zo zeer het luustern zoas
het heuren van de muziek op de radio (al mot ik
toegevven dat ik dat ok arg fijn vind en daorvan
kan genieten!),
Ik bedoel het luustern naor mekare. In dizze tied
van indivualisering is het juust belangriek um
tied veur mekare te nemmen en te heuren wat
ne ander bezighöldt. Dat klinkt heel gemakkelek:
iemand in de ogen ankieken, oren los hollen
en het verhaal anheurn. Maor is dat écht zo
makkelek?
Uut onderzuuk blik dat maor liefst 80% van de
Nederlanders neet (altied aeven) goed luustert naor de ander. Het is dus richteg slecht hoo
mensen naor mekare luustert.
En daor wil ik graag ‘s op ingaon: wat is het
belang van luustern? Weurum is luustern zo
moeilek en baeter nog: wat könne wi-j d’r an
doon?

en de intonatie die de verteller probeert ovver
te brengen, könt bi-j de luusteraar heel anders
binnenkommen. Of: de luusteraar löt de verteller
neet uutpraoten of nemt het verhaal compleet
ovver en gef d’r zien eigen draej of belaevenis an.
Allicht is dat wal herkenbaor? Luusteraar: ‘Hoo
was ow vakantie in de Ardennen?’ Verteller: ‘Jao,
leuk.’ Luusteraar: ‘Jao, het is zo mooi daor. Wi-j
bunt d’r twee jaor geleden ok ewest samen met
onze kammeräö. Toen … bla bla …’
Een veurname reden weurum mensen zo slecht
naor mekare luustert is dan ok dat wi-j te völle
met onszelf bezeg bunt. Vake dusdaneg, dat
het neet deurdrönk wat anderen warkelek zekt.
Mensen verstaot de subtiele kunst um het gesprek
te voeren in dee richting die hun interesseert, um
alles wat ezegd wördt in verband te brengen met
hun eigen ervaringen in hun eigen wereld.

Weurum mo’w luustern?
I-j kunt ow afvraogen: is luustern dan écht zo
belangriek? Wat is het belang van good luustern?
Nah, deur te luustern verzamel i-j kennes en wordt
i-j wiezer en leer i-j een kritischen blik op owzelf en
anderen an. Deur good te luustern kö’j de relatie
met mensen in ow umgeving verbaetern en word
i-j bovvendien ok aardeger evonn. A’j echt good
naor iemand luustert, veult die ander zich geaccepteerd, begreppen, serieus enommen, veileg en
erkend. I-j wilt neet allene de woorden heuren die
de ander zegt, maor veural de hele boodschap
van de ander begriepen (met de betekenis én
het gevuul). Good luustern dreg bi-j an ‘n goeie
communicatie en onderlinge verdraagzaamheid,
waordeur i-j op dezelfde golflengte zit.

Hoe kump het dat wi-j slecht luustert?
Het goed können luustern hef allemaole te maken
met communicatie. Daorbi-j mögge wi-j ons
bewust waen dat de helfte van de communicatie
non-verbaal gebeurt en wal met lichaamstaal, ow
holding en gebaren. Slechts een zeer klein deel
wördt beïnvloed deur weurde (minder dan 10%!),
nog belangrieker is de intonatie en de toon van
datgene wa’j zegt.
Daornaost is de umgeving belangriek. Het mek
een groot verschil of i-j een gesprek holdt in
een drukke volle concertzaal of op een rusteg
benksken in het park. In het eerste geval zal ow
boodschap minder goed ovverkommen en is d’r
sprake van dufteg meer zogenaamde externe ruis.
Maor ok al zit i-j rusteg op dat benksken in het
park naar de ander te luustern, dan kan d’r nog
sprake waen van onderlinge (interne) ruis. In
een gesprek is ow accent, ow taal, ow spraak en
het geheur belangriek in het ow good können
verstaonbaor maken veur de ander. D’r kan een
dudeleke oorzaak zitten bi-j de verzender (de
verteller), maor ok bi-j de ontvanger (de luusteraar). Misschien is de luusteraar d’r zelf niet
helemaol bi-j en zit hie met de gedachten bi-j
de boodschappen of bi-j het wark. De weurde

Maor dan … I-j hebt die rustege umgeving, i-j
bunt op mekare af-estemd en i-j hebt oge veur
mekare. Dan nog is luusteren neet makkelek.
Iedereen hef zien eigen manier van praoten en
luustern met- ekreggen in zien opvoeding en dat
gef een persoonleken draej an de communicatie.
Misschien is de verteller verdreteg en kan de
luusteraar moeilek met dat verdreet ummegaon.
De verteller kan wat vertellen, maor deur een neet
passende of onbekende lichaamstaal, kump het
geheel totaal anders ovver. Töt slot is het belangriek stil te staon bi-j mekaars ‘wereldbeeld’ of
‘wereldbeschouwing’. Dat betekent zovölle as dat
iederene weer een andere eigen kiek op zichzelf,
de ander en de wereld hef. Zo zal een professor
anders communiceren dan een laeggeletterden,
kump plat ander an dan ABN, pröt een Europeaan anders as een Aziaat, een man anders as
een vrouw, een olden anders as een jongen en
een hulpvraoger anders as een hulpverlener.

Wat kö’j d’r dan an doon?
Met mien verhaal en theorie wil ik echt neet
zeggen dat ik zelf de wiesheid in pacht heb.
O, nee! Ok ik slao de planke soms mis en betrap
mi-j op drukke afleidende gedachtes, desinteresse
of een verschil in opvatting. Ik denk dat dat ok
menselek is, maar probeer d’r wal van te leren. Bi-j
communicatie probeer ik as luusteraar n
 eutraal
stille te staon bi-j verschillen in wereldbeeld van
mi-jzelf en de ander, mi-j open te stellen veur de
ander en begrip te tonen en te zörgen veur minimale ruis um zo ook écht te können luusteren. Dat
vereist steeds weer een goeien anpak en oefening
en völt daordeur onder een vorm van topsport!

Um een goede luusteraar te können waen of
worden, mo’j proberen um de andach van owzelf
weg te hollen as iemand anders iets probeert te
vertellen. Ok de wieze van reageren is belangriek. Laot de ander uutpraoten, probeer zelf zo
weineg meugelek te zeggen tiedens een betoog
van de ander, vat de boodschap samen, stel ow
mening uut, waes veurzichteg met goodbedoelde
adviezen, reageer op respectvolle passende wieze
en nem een holding an die helemaol past bi-j de
verteller (spiegeln nuumt ze dat).
Dizze andachtspunten en handvatten valt onder
‘actief luustern’ en löt zeen da’j werkelek geïnteresseerd bunt in wat de ander bezeg höldt of
bedoelt.
Ik heb wal ‘s een mooi spröksken eheurd:
‘Écht luustern is het heuren van het
onheurbaore in het harte van de ander’
Hoe mooi is dat?! De uutdrukking gef an dat het
gebruuk van völ weurde d’r neet too dut. De een
pröt völle en de ander pröt bi-jnao neet. Maor
iederene hef een gevuul en dat is op-eslagen in
ow binnenste, ow hart en dat teunt niet iederene
zo maor. As luusteraar andach hebben veur het
onheurbaore in het harte van de ander, löt zeen
da’j ow zelf naor de achtergrond plaatst en ow
helemaal verplaatst in den ander. Neet alleen
in het gevuulslaeven (het harte) van den ander,
maor ok nog eens verdeept in het onheurbaor,
en op zuuk geet naor wat een ander écht bezeghöldt, vuult en bewaegt. Dan gebroek i-j ow oren
good um écht te luustern naor de ander en kö’j
veur een ander écht wat betekenen.
Bronnen: gezonderleven.com,
zorgvoorbeter.nl en karinvanderplas.nl

En d’r bunt stemmen
die eheurd wilt worden
Zovölle um op te numen,
maor i-j könt de weurde neet vinden.
....
Luuster naor het harte (luuster d’r naor),
as hie ow röp
Luuster naor het harte (luuster d’r naor),
d’r is niks anders da’j könt done.
(Vertaald uut ‘Listen to your heart’;
liedje van Roxette)

And there are voices that want to be heard
So much to mention
but you can’t find the words
...
Listen to your heart (Take a listen to it)
When he’s calling for you
Listen to your heart (Take a listen to it)
There’s nothing else you can do
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Stichting Restauratiefonds

Verenigingen

’t Praothuusken

Gaat een jarenlange traditie verdwijnen?
Niet als u/jij ons verder wilt helpen.
Gedurende een reeks van jaren is het
gebruikelijk om voor de adventsmarkt
stapels ‘knieperkes’ (wafelrolletjes) te
bakken. Een erg gewild artikel op onze
adventsmarkt.
Een groep dames onder leiding van een viertal
zet zich in om samen gezellig de wafelijzers te
bedienen en rolletjes te maken. Dit met een
praatje, een kop koffie/thee, frisdrank en/of fruithapje. Helaas heeft de leiding aangekondigd er
eind van het jaar mee te willen stoppen.
Reden: naweeën van corona, leeftijd of anderszins. Het restauratiefonds is de dames Ina
Hoitink, Jenny Thalen, Jannie Grievink en Ina

Klein 
Hesselink ontzettend dankbaar voor hun
inzet gedurende de afgelopen jaren.
Tja en nu is het restauratiefonds dus op zoek

naar een viertal dames/heren dat de leiding wil
overnemen.
Hun taak is het voorbereiden, uitnodigen van
de baksters, spullen klaarzetten, ingrediënten
inkopen, deeg maken en bij de baksters aan tafel
brengen, de rolletjes inpakken, koffie/fris/fruit
regelen en na afloop de AZSV-vutterskantine
opruimen en schoonmaken.
Men is hier eind november/begin december in
overleg ca. vier dagen mee bezig, per morgen/
middag zijn twee leidinggevenden aanwezig.
Ook jongere bakkers zijn van harte welkom om
een dag(deel) te komen helpen. Kun je tegen baklucht en lijkt het u/jou wat? Reageer naar onderstaand adres.
H.J.W. (Harm) Veldhuis
Secr. Sticht. Restauratiefonds Oude St. Helena
kerk, Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten
T 0543-472543 M 0650 804060
E srfharm@hotmail.com
I: www.restauratiefondsaalten.nl

Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot
17.00 uur in de zaal van de Zuiderkerk
Op woensdagmiddag 15 juni waren Dr. M.
en de zusters met ‘muzikale medicijnen’ bij
’t Praothuusken. Niet zomaar een dokter en wat
zusters …. zij wonnen vorig jaar de allereerste
Talentverbinder Award van Aalten.
Op 22 Juni is een spelletjesmiddag, maar we
zingen natuurlijk ook, en wie weet is er nog een
verjaardag met traktatie te vieren.
‘Bingooo’ dat gaan we spelen op 29 juni met
mooie prijzen of pepermuntje bij tweede keer
bingo en natuurlijk een liedje zingen bij een valse
bingo. Sowieso gaat iedereen met een prijs naar
huis.
Wilt u graag een keer komen kijken? Dat vinden
we erg gezellig, en denkt u wat kost dat wel niet
bijna elke week zo’n middag met zoveel leuke
dingen? Voor € 8,00 in de maand kunt u dit ook
meebeleven, incl. 2 x koffie en/of thee met een
koekje.
En kunt u niet zelf komen? Een telefoontje op
dinsdag met Dien Scholten en zij zorgt dat u
wordt opgehaald en weer thuisgebracht door een
van onze vrijwillige chauffeurs.
Wij zijn nog op zoek naar iemand die in onze
werkgroep wil meewerken.
Het salaris bestaat uit elke week een middag
gezelligheid en veel waardering van de bezoekers.
Bel gerust voor meer info met één van onderstaande werkgroepleden.
de werkgroep
Dien Scholten, tel. 0543-476042
Dinie van Lochem, tel. 0543-475007
Lidy Heusinkveld, tel. 0543- 475657
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776
P.S. Kijk ook op pagina 20 voor het
verslag van de pinksterviering.

Deventer Vocaal Ensemble brengt
‘Johannes Passion’ van J.S. Bach
DOETINCHEM – Elske te Lindert, cantor-organist in de Doetinchemse
St. Catharinakerk, hoopt op zondag 19 juni 2022 te slagen voor haar master
studie koordirectie. Daarvoor voert ze met het Deventer Vocaal Ensemble
(DVE), solisten en klein orkest de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach
uit in haar ‘tweede huiskamer’: de St. Catharinakerk. Wie wil kan erbij zijn.
Het concert is mogelijk gemaakt door stichting Catharina Cultureel en is toegankelijk voor publiek. Na het concert overlegt de vijfkoppige examencommissie en maakt de juryvoorzitter aan de examenkandidaat, koor, orkest,
solisten en publiek de uitslag van het master examen bekend.
Het concert begint om 16.00 uur, de kerk is open om 15.30 uur.
Entree: € 20,00, inclusief een programmaboekje.
Kaarten (vrije zit)
zijn te verkrijgen
via www.deventervocaalensemble.
nl of voorafgaand
aan het concert in
de kerk (pinnen is
mogelijk).
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.

Hallo Allemaal
Het is Pinksteren
geweest het feest
van de Heilige Gees
De Heilige Geest is
t.
bij ons en wil ons he
lpen.
Je ziet hem niet ma
ar Hij is er wel.
Ik hoop dat iederee
n fijne pinksterdag
en heeft gehad
En nu is het alweer
bijna vaderdag
God wil ook onze he
melse vader zijn.
Gods zegen
Henrike Jentink

Opbrengst filmavond voor Oekraïne
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Vrijdag 27 mei organiseerden zeven
jongeren een filmmiddag en avond om de
Oekraïners te helpen die in Aalten verblijven.
Om 16.00 uur werd de film Tarzan 2
gedraaid in gebouw Elim en ‘s avonds
de film Encanto.
De zeven jongeren, Thijn, Mirne, Veralien, Eva,
Sanne, Suze en Thijs hadden het fantastisch voorbereid en werd er een grote pot met geld opgehaald. Zondag 5 juni jl. werd deze pot met geld
overhandigd.

Eerst werd er door de jongelui een kleine presentatie gehouden in de Oude Helenakerk en daarna
in de Zuiderkerk. In beide kerken werd de presentatie met groot applaus ontvangen. Het applaus
werd nog groter toen bekend werd hoeveel het
had opgebracht. Het was maar liefst € 353,40.
Een heel mooi resultaat voor dit geweldige initiatief van de jongelui.
Diaken Jolanda Wevers mocht de pot met geld
in ontvangst nemen en zij beloofde dat er heel
mooie dingen mee gedaan zullen worden.

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar aan
met de k leuren paars, wit,
groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06 5093 6465
Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda
ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greydanus
Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Leo Postma
Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink
Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten
en Bredevoort kunnen
een postabonnement
op KerkVenster nemen.
De abonnementskosten

bedragen € 45,00 per
jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Wim Rutgers,
tel. 0543-476368, e-mail:
h.w.rutgers@kpnmail.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink,
tel. 06 2871 6924.
KerkVenster wordt in
eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
8 juli 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 29 juni 2022
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2022 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2022.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06-48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl
Aanstaande zondag is het vaderdag. Hét
moment om jouw vader te laten weten dat
je van hem houdt. Op deze Andersumme
een leuk ideetje: een potje vol liefde!
Wat je allereerst nodig hebt, is een glazen
potje. Je hebt er vast wel één in de kast
staan. En anders kun je er voor een appel
en een ei in de Kringloop eentje op de kop
tikken. Op dat potje plak je een leuk etiketje met daarop bijvoorbeeld Een potje
vol liefde’ of ‘Ik vind je toch een potje lief’ of
misschien heb je zelf nog wel een leuk idee
wat je op het etiket kunt schrijven. Nu je
pot een etiket heeft, kun je ‘m versieren.

Linten, slingers, glitters, propjes, stickers,
leef je uit! En dan komt het allerleukste
gedeelte: het vullen van het potje met
liefde voor papa.
Tekeningen, gedichtjes, complimenten,
lieve woorden, wat er maar in je opkomt! En
misschien kun je de zinnetjes uit de puzzel
(‘ik hou van jou’ in verschillende talen)
gebruiken.
Wanneer het potje helemaal gevuld en
gepimpt is, pak je ‘m in en kan het grote
genieten beginnen. Papa zal dagenlang
plezier hebben van alle lieve woorden!
Fijne vaderdag gewenst!

