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Godly Play

door: Heidi Ebbers

Mmm, ik vraag me af …
In het Engels zou je zeggen: ‘Mmm, I wonder …’ Eigenlijk vind ik dit mooier,
want hier hoor je al iets van de verwondering, het wonder in terug. Maar al is
de vraag in het Nederlands misschien minder mooi, het biedt wel dezelfde ruimte.
Ruimte voor trage vragen, ruimte om je te verwonderen. Verwonderen is
één van de vijf onderdelen van Godly Play. Maar wat is Godly Play,
zul je je misschien afvragen. Dat is nog niet eenvoudig uit te leggen,
want eigenlijk zou je het moeten ervaren. Maar ik ga een poging wagen.

Vorig jaar oktober had ik het voorrecht om via
PC-GVO (Protestants Centrum voor Godsdienstig
Vormingsonderwijs) de vertelcursus van Godly
Play te mogen volgen. En ik kan me niet her
inneren dat ik eerder een cursus heb gevolgd die
me zo geraakt heeft. En ik denk dat dat komt
omdat bij Godly Play hoofd, hart en handen
worden ingezet. Alle zintuigen doen mee. Alles
gebeurt met aandacht en zorgvuldigheid waardoor er een fijne en veilige sfeer ontstaat. Een
(Bijbel)verhaal wordt verteld met behulp van
vertelmateriaal en bijpassende handelingen. Na
het verhaal helpen open vragen om het verhaal
dieper in te gaan, je te verwonderen en om te ontdekken waar dit verhaal raakt aan je eigen leven.
De verwerkingstijd biedt iedereen de gelegenheid
om op zijn/haar eigen manier op het verhaal te
reageren. Niet alleen met woorden maar vooral
met creativiteit en spel. Het proces is hierbij
belangrijk en niet het product. Alles mag, er is
geen goed of fout, alleen jij weet wat je nodig
hebt. Je hoeft dan ook geen uitleg te geven, dat
mag wel, maar hoeft niet. Er wordt daarom ook

niet gevraagd ‘… en, wat heb jij gemaakt?’ Na
het verwerken wordt Godly Play afgesloten met
samen vieren. We staan stil bij waar we dankbaar
voor zijn en delen dit met elkaar onder het genot
van iets te eten en te drinken. Dit is heel in het
kort de werkwijze van Godly Play. En ik zou me
kunnen voorstellen dat je nu denkt: ‘Oké, prima.
Maar wat is hier nu zo speciaal aan? Een verhaal
vertellen met vertelmateriaal, gespreksvragen en
‘knutselen’. Niets nieuws toch?’ Ja en nee. Op
zich is Godly Play ook ‘gewoon’ een methode
zoals er zoveel zijn. Toch ervaar ik Godly Play als
heel speciaal en waardevol omdat het me op een
andere manier naar geloofsopvoeding laat kijken.
Tijdens de opleiding theologie was ik vaak blij dat
ik christelijk ben opgevoed, want daardoor ben ik
vertrouwd geraakt met de Bijbelverhalen. Maar
aan de andere kant merkte ik ook dat, door alle
uitleg die ik op school, in de kerk, de zondagschool
en op de catechisatie heb gehad, het me niet
lukte om Bijbelverhalen ‘schoon’ te lezen. (Te)
Vaak was me naast het verhaal ook ‘dé moraal
van het verhaal’ meegegeven …

Ontwerp
voorpagina:
Ben Lammers

De cursus Godly Play begon met het zelf ervaren
van Godly Play. Samen beleefden we de vijf
onderdelen: voorbereiden, het verhaal, verwonderen, verwerken en vieren. En wat tijdens de
theologie-opleiding niet was gelukt gebeurde
hier: er gingen luikjes open, ik zag nieuwe invalshoeken en er vielen dingen op hun plek. Hier
kreeg ik handvatten om te ontdekken wat Bijbelverhalen voor mij persoonlijk betekenen!
De tweede dag van de Godly Play-cursus stond
in het teken van de visie achter Godly Play. Deze
visie werd door middel van een verhaal en vertelmateriaal ‘uitgelegd’. En voor mij totaal onverwacht, werd ik geraakt … écht geraakt. Want dit
verhaal gaf woorden en beelden aan, en inzichten
in de dingen waar ik regelmatig tegenaan loop:
de verwachting of de overtuiging dat we als volwassenen moeten uitleggen ‘hoe het zit’. Daarnaast zijn we in het kinder- en jongerenwerk en
het (godsdienst)onderwijs, er zo aan gewend
geraakt om van te voren te bepalen wat het
thema is van een verhaal, welke boodschap we
willen meegeven en wat het doel is dat we willen
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behalen. Dit gaat me steeds meer tegen staan.
Ook omdat ik eindelijk toe durf te geven dat ik
niet weet ‘hoe het zit’.
De cursusleider begon met haar verhaal: ‘Vaak
denken mensen over kinderen als lege vaten’…en
ze pakte een grote stenen kruik. Ik werd meteen
getriggerd en dacht: ‘Oh nee, daar gaan we weer.
Die moet natuurlijk weer volgegooid worden met
allerlei dingen over het geloof en over ‘hoe het
zit’ …’ Maar hoe anders dan ik had verwacht
ging dit verhaal verder. In plaats van dat ze er
allerlei spullen in stopte, hield ze heel voorzichtig
de kruik op kop. En daar rolden de prachtigste
voorwerpen uit de kruik! En ze vervolgde haar verhaal met: ‘Maar kinderen zijn niet leeg. Door wat
ze horen, zien en doen, weten en voelen ze van
alles. Zij hebben hun eigen ervaringen met God.
Als je goed naar kinderen kijkt en luistert, zie je
misschien wel een glinstering van het oorspronke-

persoonlijke verhalen en betrokkenheid bij elkaar
en bij God.
Ik begon dit artikel met ‘mmm, ik vraag me af …’
Het is het begin van de verwonderingsvragen die
tijdens Godly Play gesteld worden. De verwonderingsvragen kunnen helpen om de Bijbelverhalen
te verbinden aan je eigen verhaal. Het zijn open
vragen die een denkbeweging op gang brengen
bijvoorbeeld de vraag ‘Ik vraag me af … wat vind
jij het mooist in dit verhaal? Maar ze nodigen
ook uit om op zoek te gaan naar waar dit verhaal raakt aan jouw leven: ‘Ik vraag me af…wie
of wat ben jij in dit verhaal of waar gaat dit verhaal over jou?’ Tijdens de cursus dacht ik: ‘Deze
vraag is veel te ingewikkeld voor kinderen’. Maar
wat heb ik me vergist! Na eerst wat verbaasde
gezichten kwamen er prachtige en verrassende
antwoorden. En leeftijd maakt dan niet zoveel uit.
Ik gebruik dezelfde verhalen en verwonderings-

lijke beeld van God …’ En tegelijk met de prachtige voorwerpen uit de kruik, rolden de tranen over
mijn wangen! Wat een ruimte! We hoeven niet uit
te leggen hoe het zit. Spirituele ontwikkeling wordt
niet in gang zet door volwassenen, die is er al …
En hierin ligt voor mij de kracht van Godly Play.
Godly Play koestert wat er al is. Kinderen, maar
ook volwassenen, worden uitgedaagd om de
goddelijke glinstering in ieder mens te ontdekken.
Om verhalen te ontdekken, om die verhalen eigen
te maken en te verbinden met persoonlijke ervaringen en er betekenis aan te geven. Ieder op
zijn of haar eigen manier. We hoeven niet uit te
leggen ‘hoe het zit’, kinderen (en volwassenen)
weten zelf het best wat een verhaal hun geeft.
Het gaat bij Godly Play niet om kennis, maar om

vragen in groep drie tot en met groep acht (en
sinds kort ook tijdens de Kliederkerk). En in elke
groep komen er antwoorden op de verwonderingsvragen. Het is bijzonder om te zien dat ieder
kind op zijn eigen manier ‘aanhaakt’ bij een verhaal. Maar ook als kinderen geen antwoord geven
is dat goed. De één helpt het om zich hardop te
uiten, de ander doet dat liever in stilte. Soms is
het te kwetsbaar of te kostbaar om te delen. De
verwonderingsvragen bepalen niet wat het thema
uit het Bijbelverhaal is. De kinderen zelf geven
betekenis aan het verhaal. En ze kunnen dat verrassend goed. Zo goed zelfs dat ik me wel eens
afvraag wie het meest leert tijdens de Kliederkerk
of de GVO-lessen. De kinderen of de voorganger/
juf :-) …

Wil je meer informatie over Godly Play? Kijk dan op godlyplay.nl/
Verder zijn er plannen om Godly Play vorm te gaan geven binnen de PGA. Zoals jullie misschien in
het KerkVenster hebben gelezen heeft Elizabeth van Deventer ook de vertelcursus gevolgd. Godly
Play doe je namelijk (in een ideale situatie) met z’n tweeën: een deurwachter en een verteller.
Er is al wat vertelmateriaal aangeschaft en gemaakt, dat ik nu gebruik op school. En er is nog een
wensenlijstje van wat we aan vertelmateriaal zouden willen maken/aanschaffen. We houden jullie
op de hoogte en wie weet, kun je binnenkort zelf Godly Play ervaren!
In de tussentijd wil ik mijn ervaringen met Godly Play in de klas graag met jullie delen door middel
van columns in de volgende KerkVensters.

Overdenking

De Heer is mijn herder
Altijd weer valt mij op als ik rouwadvertenties
lees hoe vaak daar boven staat de tekst: ‘De
Heer is mijn herder’.
Vaak zijn het heel gelovige mensen voor wie
dit vertrouwen een leven lang hun houvast is
geweest.
Ook bij de vele uitvaarten die ik mag doen valt
op hoe vaak er voor deze tekst gekozen wordt.
Niet alleen door hen voor wie dit vertrouwen
een leven lang hun houvast is geweest, maar
ook door mensen die soms jaren lang van het
geloof vervreemd zijn geweest.
Er zit iets in dit kleine zinnetje wat je bijna niet
goed in woorden kunt uitdrukken. Mensen herkennen iets in deze woorden en het schept een
verlangen, een vertrouwen en een vorm van
overgave.
De Heer is mijn herder, er zit een vertrouwen in
van wat er ook gebeurt: wij komen terecht! De
Heer is mijn herder. Hij leidt ons. Ook als het
heel moeilijk is geworden in je leven. Ook als
je het echt niet meer weet. Als je geen hand
meer voor ogen ziet. Toch dat vertrouwen: ik
word vastgehouden, ik ben niet alleen, ik kom
terecht. Het licht zal het duister overwinnen.
Misschien denk je wel als je dit leest: dit gaat
helemaal niet over mij. Het gaat met mij toch
prima. Fijn! En daar doen we ook vaak heel erg
ons best voor. Je kunt je als mens op allerlei verschillende manieren gewapend hebben om in
dit leven goed staande te blijven. Zo goed en
gelukkig en zo onafhankelijk mogelijk.
En toch, niemand van ons ontkomt er aan dat
er een moment komt dat het leven je ontwapent. Dat kan op vele manieren. Je kan ernstig ziek worden, je kan voor de dood komen
te staan of iemand waar je veel van houdt. Je
leven kan op z’n kop worden gezet door een
gebroken liefde of door de nood in deze wereld
die je somber kan maken. Ook zijn er velen wier
leven zo anders geworden is door de dagelijkse
zorg om rond te kunnen komen.
Op velerlei manieren kan het leven soms ineens
zo heel anders gaan dan dat je gehoopt en
gewenst had. En je kon het altijd zo goed alleen.
Maar nu niet meer.
Juist dan zijn die woorden van vertrouwen voor
veel mensen een troost in moeilijke situaties.
Je bent niet alleen, er is iemand die je zal leiden
en terechtbrengen. Het licht zal het duister
overwinnen!
Hoe bedenk je zoiets. Dat bedenk je niet zelf.
Dat zal het werk van de Geest zijn. De Geest
wiens komst wij met Pinksteren vieren en
gedenken.
Goede dagen gewenst!
Hendrik Jan Zeldenrijk
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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

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

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

Financiële administratie
Henk Siebelink, Stadsbroek 12, Bredevoort,
tel. 0543-451824
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman,
Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-452804,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Marjon Radstaak,
tel. 06 2750 4112,
tel. ’t Koppelhuis:
0543- 451503,
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-471154

Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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

Giften en collectes
Giften via wijkmedewerksters/
ouderlingen/predikant
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 80,00

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

€ 10,00

Collectes in de dienst maart/ april
Zieken
Wij wensen allen die behandelingen ondergaan
veel sterkte. Ook degenen die hun geduld moeten
oefenen bij het wachten op of het slagen van de
behandeling of bij de genezing na een operatie
wensen we rust en overgave toe. We wensen allen
die betrokken zijn bij familie of vrienden die het
zwaar hebben of ziek zijn veel sterkte toe.

Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 462,25
Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 280,95
Diaconie Oekraïne  .   .   .   .   .   .   .   .  € 334,92
Diaconie Vluchtelingenwerk   .   .   .   . € 283,65

Samen Eten

Afscheid op 12 juni
Op deze datum zullen we afscheid nemen van
Gerrit Dammers, die met onderbreking 20 jaar
eerst kerkvoogd en daarna kerkrentmeester was
en mede de zakelijke kant van de kerk regelde.
Ook nemen we officieel afscheid van twee leden
van de pastorale raad. Gerry Hallerdijk heeft na
vijf jaar besloten te stoppen als contactpersoon
van wijk 2. Ze blijft nog wel voorgaan in de kerk
en zal de predikant blijven vervangen in vakanties. Carla Blekkink is eind 2021 gestopt met haar
werk in de Pastorale Raad. Ook van haar willen
we officieel afscheid nemen, daar er eerder geen
gelegenheid was. Er is koffiedrinken na de dienst.

Pinksteren: Vuur zonder Rook
Met Pinksteren steken we – zoals elk jaar –
het pinkstervuur weer aan: Zout en Spiritus.
De spiritus (dat woord betekent overigens
ook ‘geest’ in het Latijn), zorgt dat er vuur
is, maar zonder zout zou die vlam bijna niet
zichtbaar zijn. Het zout kleurt de vlam geel. Zo
mogen wij ook zout zijn: door ons handelen
laten we zien dat Gods Geest er is en onder
ons werkt. Pinksteren is de zondag van de
inspiratie. Wat is het wat ons beweegt? Ook
in de kerk worden we vaak eerder bewogen
door wat geld dicteert en dat lijkt het belangrijkst te zijn. Met Pinksteren is het goed om stil
te staan bij onze innerlijke beweegredenen.
Kunnen wij ons weer afstemmen op wat ons
te boven gaat? Liefde, licht, leven: de onzichtbare en toch wezenlijke manier waarop God in
de wereld aanwezig is.
Deze keer is er met Pinksteren geen koffiedrinken na de dienst.

Al vaak is er gevraagd naar een hervatting
van het Samen Eten. Dertig (en in coronatijd
zeventig!) maaltijden koken is veel werk en vergt
veel organisatie. Daarom willen we, nu we een
nieuwe beheerder van ’t Koppelhuis hebben,
beginnen met het uitbreiden van het koffiedrinken. Elke derde woensdag in de maand is er
‘s middags koffiedrinken. Nu het leven weer zijn
gewone drukke gang gaat, hebben mensen daar
weinig tijd voor. Het voorstel is om in augustus het
koffiedrinken iets later te laten beginnen en af te
sluiten met soep en een broodje. Op 17 augustus
bent u om 16.00 welkom in ’t Koppelhuis. Rond
vijf uur serveren we soep en brood.
Ada Endeveld

herinner
hoe het was
hoe het wordt
hoe het is
terug
vooruit
stil
mee met de stroming
het zien
van kleine dingen
ontroering
kwetsbaar
opnieuw
Riek Aalbers-Hiddink

5

Jaarrekening kerk 2021 PG Bredevoort
Kijkend naar het saldo van baten en lasten, dan is
het resultaat ten opzichte van de begroting en de
rekening over 2020 goed te noemen. Het tekort
is veel minder dan begroot en door incidentele
baten sluiten we het jaar 2021 zelfs positief af
met een saldo van € 3.466

Baten en lasten
Aan de batenkant valt verder op de positieve
opbrengst van Kerkbalans en van collectes.
Collecteren in de kerk was geruime tijd niet mogelijk maar onder ander door stortingen op de bank
kwam er toch geld binnen. Ook de opbrengst
van de jaarlijkse rondgang voor Kerkbalans

(€ 65.927) solidariteitskas (€ 3.687) en paascollecte (€ 3.645) waren hoger dan geraamd.
Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor het
pastoraat blijvend verlaagd. De volledige betrekking van ds. Ada Endeveld is omgezet in 0,7 fte
waarmee bespaard wordt op de vaste kosten voor
een predikantsplaats. Gevolg is wel dat daarmee
de kosten voor de preekvoorziening zijn gestegen.
De overige uitgaven zijn ongeveer gelijk gebleven.

Incidentele baten
De rekeningen van de jeugd- en ADA-commissie
zijn opgeheven en het saldo van € 12.305 is toegevoegd aan de algemene rekening van de kerk.

Herwaardering van landbouwgrond na de waarde
zoals die is vastgesteld door de belastingdienst
leverde een incidentele waardevermeerdering
op van bijna € 15.000 dat aan de balans is
toegevoegd.
Het jaar 2021 hebben we zo positief kunnen
afsluiten. Daarvoor zijn we dankbaar.
Heeft u nog vragen over de jaarcijfers, of wilt u de
volledige jaarrekening inzien, dan horen wij dat
graag. Neem daarvoor contact op met Wim ter
Maat penningmeester van de kerk, of stuur een
mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er
wordt een afspraak met u gemaakt.
college van kerkrentmeesters Bredevoort
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Jaarrekening Diaconie 2021
PG Bredevoort
De jaarrekening van de diaconie is aan het college van diakenen en aan
de kerkenraad voorgelegd en besproken.

Algemeen:
We hebben in 2021 extra diaconale projecten kunnen ondersteunen.
Naast de al lopende projecten zijn er bijdragen overgemaakt aan o.a.:
Stichting Harapan Baru (West Lombok), Voedselbank, Mamas ZuidAfrika, Vluchtelingen Kinderen Griekenland, Wereld Natuurfonds, Stichting HoPe (Peru), Stichting Comité Soweto, plaatselijke Zonnebloem en
de ondersteuning van gezinnen. Verder zijn we ook begonnen met bijdragen en de uitvoering van projecten van Stichting Present. Aan de
Joanne Foundation is een toezegging gedaan om de inrichting van een
laboratorium te financieren.
Duurzaamheid en bescherming van onze natuur worden ook steeds
belangrijker. Dat onderschrijven we graag en we bekijken hoe we hieraan
op een goede manier in de toekomst kunnen bijdragen. Een concreet
voorbeeld waarmee dit jaar een begin is gemaakt is de inrichting van
een bloemenweide op een perceel grond in de Koppele.
Dankzij uw giften en de opbrengsten van onze bezittingen kunnen wij
ons belangrijke werk doen.

Opbrengsten en baten:
Ten opzichte van de begroting zijn de opbrengsten van levend geld
licht gestegen. Daar zijn we dankbaar voor, zeker omdat het dit jaar
een moeilijk coronajaar was. Ook de opbrengsten uit onze onroerende
zaken zijn licht gestegen. Daarentegen is de rente negatief geworden.
De beleggingen (bij Oiko Credit) hebben ook dit jaar geen opbrengst.

Uitgaven en kosten:
De post ‘verplichtingen/bijdragen aan andere organen’ lijkt nogal een

groot verschil te zijn met de begroting. Dit heeft te maken met een verschuiving
van posten die nu elders in de jaarrekening staan vermeld o.a. bij kosten kerkelijke activiteiten, kosten beheer e.d.

Incidentele baten en lasten:
Dit bedrag betreft vooruitbetaalde pacht minus de herwaardering van de
gronden.
Mochten er nog vragen zijn of wilt u inzage in de volledige jaarrekening, dan
kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie, of met de
boekhouding. Het mailadres is boekhouding@pkn-bredevoort.nl.
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Kinderkampen meer dan volgeboekt
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

We kunnen gerust vaststellen dat de kinderkampen van de PG Aalten nog
steeds een weergaloos succes zijn. Zaterdag 21 mei was het dan ook een
gezellige drukte in de Zuiderkerk bij de inschrijving voor de kampweken 2022.
Er zijn in totaal vijf kampweken met elk maximaal
40 kinderen en 12 vrijwilligers. Dit jaar was er
weer een flinke overboeking en moesten helaas
een aantal kinderen teleurgesteld worden. Zij
krijgen echter bij een eventueel volgend jaar de
eerste keus.

De
kinderkampvakantiewekencommissieleden,
mooi scrabblewoord, de wijkhoofden en de
admini
stratieve verwerkers van de vijf weken
hadden er een extra feestelijk tintje aan gegeven.
Vooral de eerstejaars kinderen stonden er
soms wat beteuterd bij, zo van: wat staat me
te wachten. Maar ja, de populariteit is groot,
berucht en beroemd. Dus je moet het een keer
meegemaakt hebben.

De huidige kinderkampen worden al voor de
vierenveertigste keer georganiseerd. Het is dan
ook goed om een groot compliment te geven
aan het bestuur, de vele vrijwilligers van leiders
tot kampopbouwers, van onderhoudsmensen tot
de sponsors waaronder een prachtige opslagplaats bij één van de bedrijven, de bestelbussen,
de sponsors van voedselpakketten en niet te vergeten de diaconie van de PG Aalten die een flinke
financiële steun in de rug geeft.
Dit laatste is heel belangrijk aangezien de oorspronkelijke opzet van de kinderkampen nog altijd
prioriteit heeft namelijk: kinderen van ouders die
het financieel wat moeilijk hebben een kans te
geven om hun kind een heerlijk weekje vakantie
te geven. De diaconie ondersteunt dit van harte
en niemand, zelfs de kinderen die het betreft,
heeft hier weet van.

Het kampterrein komt rechtsboven tegen de
bosrand op deze prachtige locatie in Winterswijk.

Dit jaar gaan de kinderen naar Winterswijk, naar
een fantastisch mooi terrein in het fraaie buitengebied. Ze zijn daar te gast bij de familie Pardijs,
die daar na hun verhuizing vanuit Het Klooster
wel een heel fraaie stek gevonden hebben. Zij
werken ook van harte mee om de kinderen onvergetelijke weken te bezorgen.
In het najaar zal KerkVenster weer een kampkrant
uitgeven, waarin de avonturen van de kinderen

breed worden uitgemeten in woord en beeld. Wat
ook leuk is: om de kinderen op zaterdagmorgen
uit te zwaaien bij de Zuiderkerk, dat is meestal
rond 10.00 uur. De gehele vrijwilligersploeg stelt
zich dan vaak voor op een ludieke wijze, waarbij
sommige ouders misschien wel eens denken:
‘Waar stuur ik mijn kind naar toe?’ Maar een week
later blijkt er bij de intocht, meestal rond 12.30
uur, dat ze het ‘beregaaf’ hebben gevonden.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06 234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Koster:
Erik Bekkers
tel. 06 29 00 11 10
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06 139 104 50

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
tel. 06 514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
tel. 06 30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel. 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Diaconale Hulpverlening
tel. 06 290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Aalten
Mail: info@stichting-dha.nl
Protestantse
Bankrekening:
Bezoekdienst
NL24 TRIO 0338 6054 60
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72 Kerkradio
Jan ter Maat,
Jeugdwerk
Dijkstraat 38,
e-mail: jeugdwerkaalten@
7121 EV Aalten,
kerkvenster.nl
tel. 0543-47 54 50
Verkoop collectemunten
Multimedia-team
U kunt elke eerste vrijdag
multimedia@pgaalten.nl
van de maand tussen
Alle diensten vanuit de
17.00 uur en 18.00 uur
kerkgebouwen worden live
collectemunten kopen in
uitgezonden via KerkBeeld.
zaal 2 van de Zuiderkerk
Gemiste diensten kunt u
(via de hoofdingang).
ook bekijken, meer info zie
Daar is een pinapparaat
www.kerkvenster.nl
aanwezig.
Collectemunten zijn ook via
de website van KerkVenster
te bestellen of via een
bestelformulier op het
kerkelijk bureau.

groenekerk@
kerkvenster.nl

Van ‘Over de Brug’ naar ‘Open Deuren’
De grote deuren van de R.K. St. Helenakerk aan de Dijkstraat sluiten op 12 juni a.s.
De kerk is verkocht en sommige activiteiten worden afgebouwd en andere elders
voortgezet. Zo ook de voor iedereen toegankelijke ‘inloop-ochtenden’
op de donderdag.

bredevoort

Al ruim16 jaar wordt er koffie geschonken voor
iedereen die gezelschap en contact zoekt, of
behoefte heeft aan een gesprek of praatje. Géén
programma, geen drempel, slechts een uitnodiging om er ‘gewoon te zijn’. Men hoefde maar
‘Over de Brug’ te komen. Vóór corona schoven
wekelijks zo’n 20-25 gasten aan de stamtafel aan
als in een herberg, waar je je verhaal kwijt kon en
waar je werd gezien.
De naam ‘Over de Brug’ zal na 9 juni verdwijnen.
Maar … er zijn inmiddels andere deuren opengezet die uitnodigen om je er te laven, n.l. Elim,
naast de Oude Helenakerk. Vanaf 17 maart staan
ook hier al de deuren open. De Protestantse
Gemeente Aalten heeft dit project omarmd en
vanaf 12 juni wordt het in gezamenlijkheid voortgezet en gedragen. Wat mooi!
Om aan de overgang een ‘officieel’ tintje te
geven, lopen de gastvrouwen en gasten van ‘Over
de Brug’ op donderdagmorgen 9 juni na een
eerste kop koffie naar de ‘Open Deuren’ van Elim
voor een tweede kop koffie. Vanaf dát moment
hopen we u dáár te ontmoeten en elkaars verhalen te delen. Elke donderdagmorgen staan wij
vanaf 09.30-11.00 uur voor u klaar.

WEL
KOM

Namens alle gastvrouwen,
Anneke Wattel, Wilma de Jong, Elizabeth van
Deventer, Gerda van Netten en Gea Verhagen

Ochtendgebed

Ochtendbezinning

Al heel wat jaren wordt er elke donderdagmorgen
in de R.K. St .Helenakerk gebeden. Meestal het
Morgengebed volgens het getijdenboek, minder
vaak tijdens een eucharistieviering. Een oud
gebruik dat over de hele wereld in ere wordt
gehouden. Voor de trouwe deelnemers een vast
punt in de week, ook omdat er na de viering
gelegenheid was om elkaar ‘over de brug’ te ontmoeten. Maar na 12 juni kan dat niet meer. Tenminste, niet in de St. Helenakerk.
Gelukkig wel in de Oude Helenakerk! In overleg
met de kerkenraad en een aantal voorgangers
van de Protestante Gemeente Aalten is afgesproken, dat de vieringen daar kunnen doorgaan.
Dat betekent dat elke donderdagochtend, met
uitzondering van de eerste donderdag van de
maand, het Morgengebed gebeden en gedeeltelijk gezongen wordt. De viering begint om 09.00
uur en duurt een klein half uur. Daarna is er gelegenheid in Elim koffie of thee te drinken.
Op 16 juni zal de eerste viering zijn.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen!

Sinds donderdag 3 februari zijn de deuren van
de Oude Helenakerk op donderdagochtend
geopend. Van 09.00 – 09.30 uur kunt u, in stilte,
binnenlopen voor bijvoorbeeld een moment
van rust, verstilling, meditatie, een gebed of
het aansteken van een kaarsje. Dit half uur
wordt door de aanwezige pastor met een gebed
afgesloten.
Gedurende dit half uur kunt u elk tijdstip binnenkomen en plaats te nemen maar ook weer gaan
wanneer u dat wil.
Voor een (aansluitende) kop koffie of thee ben u
van harte welkom in Elim. Hier staat tussen 09.30
en 11.00 uur de koffie/thee voor u klaar.
Wegens het geringe aantal bezoekers en de realisatie van een stilteruimte in de klokkentoren is er
een wijziging.

Jos Droste

Met ingang van donderdag 7 juli, zal de ochtendbezinning in de huidige vorm alleen nog op de
eerste donderdag van de maand plaatsvinden.
Elizabeth van Deventer,
Netty Hengeveld, Wilma de Jong
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Hieronder volgt een bijdrage van
een partner van Adamfo Ghana,
een project dat door de diaconie van
de Protestantse Gemeente Aalten
wordt ondersteund.

Een goede start!
Startpakketten voor voormalig straatmeisjes om als volleerde kledingmaaksters/ weefsters een eigen

De vrouwen worden tijdens de afstudeer
ceremonie één voor één naar voren gehaald
voor de felicitaties.

bedrijf te starten.
• Doelstelling: Voormalige straatmeisjes die
als kledingmaakster of weefster zijn opgeleid
kunnen een eigen bedrijfje starten en hiermee
in een zelfstandig bestaan voorzien.
• Uitvoerende partner: Yaakoro Youth
Development Centre in Tamale, Ghana.

Behaalde resultaten:

• Zes van hen hebben voldoende inkomen om
rond te komen en zijn nu aan het sparen om
een goede werklocatie te huren en verder uit te
breiden.

• Vier van hen hebben voldoende inkomen om
rond te komen en hebben nu al zelf trainees
aangenomen die zij onderwijzen in het vak van
weefster/ kledingmaakster.
• Twee vrouwen hebben een eigen bedrijfje en
werkt daarnaast als trainer op het Yaakoro
Youth Development Centre. Zo kunnen zij hun
geleerde vaardigheden en kennis doorgeven
aan de volgende groep trainees.
• De vrouwen worden de komende drie maanden
nog regelmatig bezocht door medewerkers
van YAYDEC om te monitoren hoe het gaat.
Daarna kunnen zij ook nog voor vragen
of advies terecht op het centrum.

• Tijdens een feestelijke bijeenkomst kwam de
gehele dorpsgemeenschap bij elkaar om het
afstuderen te vieren van twaalf voormalige
straatmeisjes, nu volleerd weefsters / kledingmaaksters. Zij kregen startpakketten uitgereikt
tijdens de bijeenkomst, waarmee ze zelfstandig
aan het werk kunnen gaan in hun gekozen
beroep. De lokale Chief hield een speech en
feliciteerde hen en YAYDEC met het mooie
resultaat.
• De twaalf vrouwen beschikken nu over de vaardigheden, werkervaring en de nodige middelen
om zelfstandig aan het werk te gaan. Zij wonen
zelfstandig en zijn gestart met werk als weefster of kledingmaakster. Zij verdienen hiermee
een duurzaam en o
 nafhankelijk inkomen.

Op de feestelijke afstudeerceremonie kwam de hele dorpsgemeenschap meevieren.
Speech door een van de
vertegenwoordigers van
het dorp.

Overzicht giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen:
Collecte 15 mei: diaconie  .  .  .  .  .  . € 10,00
en kerk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 10,00

Via de bankrekening van de diaconie
zijn diverse giften ontvangen:
Collectes mei  .  .  .  .  .  .  .  .
Collectegelden afgelopen periode
Plaatselijk diaconaat  .   .   .   .   . 
Collecte kerkdiensten . . . . .

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

 .
 . 
 . 
.

 .
 . 
 . 
.

€ 15,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 15,00
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Bij de diensten Aalten - Bredevoort
Ochtendbezinning

Kerk In Uitvoering,
zondag 5 juni Zuiderkerk

Oppassers gevraagd
Samen met de duplo spelen, de poppen in bed
stoppen, een kleurplaat of een puzzel maken en
gezellig kletsen. Spreekt je dat aan?
Tijdens de kerkdiensten op zondagochtend is
er oppasdienst voor de allerkleinsten (0-4 jaar).
Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar de kindernevendienst. Tot die tijd mogen ze fijn bij ons
komen spelen.
We hebben ruimte voor uitbreiding. Vind je het
leuk om ons te helpen? Laat het ons weten.
Janneke te Lindert en Esther ter Beest
Estherterbeest@hotmail.com

Sta Open! Voor velen van ons kan de wereld afgesloten lijken. We gaan ervan uit dat we weten
wat er gebeurt en hóe dat gebeurt: de wereld is
in wezen een machine en buiten deze machine
gebeurt er niets. De hemel zit dicht.
De Geest van God trekt zich daar niets van aan.
Die komt in ons leven, verandert, raakt, en brengt
leven. Daar gaat het om met Pinksteren! Het
kan voor jou misschien vaag voelen of niet aanspreken, maar Pinksteren is misschien wel het
feest dat onze wereld op dit moment het hardst
nodig heeft. Een open hemel, een God die dichtbij
komt. De Geest van God raakt ons als we het zelf
niet meer weten, kent ons beter dan onszelf, en
wordt ook ‘de Trooster’ genoemd. Hij neemt het
over als we geen woorden meer hebben, als we
open voor Hem staan. De werkgroep Kerk In Uitvoering en voorganger Folkert de Jong kijken er
naar uit om het daarover te hebben op zondag
5 juni 2022 om 10.00 uur in de Zuiderkerk.
We vinden het fijn dat de christelijke muziek
vereniging De Eendracht ons muzikaal zal begeleiden tijdens deze dienst!

Pride-dienst - zondag 12 juni Zuiderkerk
Na een verzoek in januari 2022 om
een keer aandacht te besteden aan
diversiteit in de kerk werd er een
werkgroep in het leven geroepen om
een Pride-dienst voor te bereiden.
Zowel de regenboogcommissie als de
kerkenraad stonden er positief tegen
over dus we konden van start gaan.
Eerst wilden we het wat later organiseren maar
toen bekend werd dat er in juni in de Achterhoek een Pridemaand zou worden georganiseerd,
hebben we besloten om onze Pride-dienst ook in
juni te houden omdat het zo mooi aansluit bij
het thema: Trots in de Achterhoek.
En wat hebben we met zijn vieren fijn gepraat
over hoe je als gelovige toch gewoon jezelf mag

zijn in deze tijd. Diverse malen zijn we bij elkaar
geweest en de gesprekken waren intens en
oprecht. Boosheid, verdriet maar ook plezier, niets
werd uit de weg gegaan.
We hebben gekozen voor een liturgische dienst
waarbij iedereen ongeacht ras, etniciteit, geaardheid, geloof, of ongelovig van harte welkom is.
Mannenkoor Shansons zingt tijdens de dienst verschillende liederen waaronder: Tot jij mijn liefde
voelt, Love is all en Family Tree. Ook zij zijn al
sinds maart aan het repeteren voor onze kerkdienst onder leiding van Esther Gotink. Natuurlijk
zingen we ook liederen uit het liedboek.
Het is de eerste Pride-dienst in de Achterhoek
en daar zijn we als werkgroep best wel trots op.
Er zitten nog een paar verrassingen in de dienst
maar die vertellen we nu nog niet.
De aanvang van de dienst is 10.00 uur; vooraf
en na afloop van de dienst gaan we koffie, thee
of fris met elkaar drinken en ook hierbij nog een
speciale verrassing.
Gewoon komen dus.
Rudi ter Maat, Marc Wolterink,
Derek Westervelt, ds. Elizabeth van Deventer

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.

Open deuren Elim

Uitnodiging
Vanaf donderdag 9 juni zullen de inloop
ochtenden ‘Over de Brug’ en ‘Open deuren’
in gezamenlijkheid voortgezet worden. Zie het
artikel van ‘Over de Brug naar Open Deuren’
elders in KerkVenster.
Om aan de overgang een ‘officieel’ tintje te
geven, lopen de gastvrouwen en gasten van ‘Over
de Brug’ op donderdagmorgen 9 juni na een
eerste kop koffie naar de ‘Open Deuren’ van Elim
voor een tweede kop koffie. Daar worden zij om
10.00 uur verwacht.
U bent uitgenodigd om dan ook aanwezig te zijn
om de groep gastvrouwen en gasten van ‘Over de
Brug’ in Elim van harte te verwelkomen.
Zie ook pagina 8!
Namens alle gastvrouwen,

Anneke Wattel,
Wilma de Jong,
Elizabeth
van Deventer,
Gerda van Netten,
Gea Verhagen

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 4 juni 2022

Zondag 5 juni 2022
Eerste Pinksterdag

		Stegemanhof
19.00 uur:

mevr. J. Bron

		Beth San
19.00 uur:

Evangelisatiekoor

St. Joriskerk

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

Kerkdiensten Aalten
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Zondag 5 juni 2022
Eerste Pinksterdag
09.30 uur
collecte:

Oude Helenakerk

ds. E. van Deventer
Werelddiaconaat en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, Kerk in Uitvoering,
m.m.v. De Eendracht
collecte:
Werelddiaconaat en Kerk

Zaterdag 11 juni 2022
		Stegemanhof
19.00 uur:

Koor Taborina

		Beth San
19.00 uur:

ds. C. Maris

Zondag 12 juni 2022
St. Joriskerk

09.30 uur:	ds. A.G. Endeveld
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 12 juni 2022
Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk – doopdienst
collecte: 	Protestantse Bezoekdienst
PGA en Kerk

Zuiderkerk

10.00 uur: 	ds. E. van Deventer, Pride-dienst
m.m.v. mannenkoor Shansons
collecte: 	Protestantse Bezoekdienst
PGA en Kerk

Neem en lees

Doopdiensten Aalten

Juni 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5

Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5
Psalm 147

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6
7
8
9

Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10
11
12

Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
Psalm 135

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
15
16
17

Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27

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

Bloemengroet Aalten

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

Oppasdienst (0-4 jaar)
In de PG Aalten is er oppasdienst
voor de allerkleinsten.
Voor de Zuiderkerk is dat in zaal 2,
voor de Oude Helenakerk is dat in Elim.

Kinderen zijn dus altijd welkom.
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Veldkamp-ter Haar, Gendringseweg 15
- dhr. Straaijer, Kemenaweg 55
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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

4 juni mevr. J.B. Lensink-Hoftijzer
Ludgerstraat 19/02, 7121 EG
4 juni mevr. A.G. Heijink-Walvoort
De Heurnseweg 3, 7122 LS
4 juni mevr. A.J. Stronks-Voskuil
De Hoven 21, 7122 BJ
5 juni mevr. H.J. Wensink-ter Maat
Heelweg 51/3, 7091 BT Dinxperlo
5 juni dhr. F.H. de Bruijne
Dijkstraat 2, 7121 ET
6 juni dhr. S.F. Zeilstra
Tubantenstraat 1, 7122 CN
6 juni mevr. J.H. te Roele-Veldboom
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
7 juni mevr. J.H. van Baardewijk-Westerveld
Ludgerstraat 19/09, 7121 EG

7 juni dhr. A.A. van Klompenburg
‘t Slaa 6, 7123 CV
7 juni mevr. R. Brouwer-Mulder
Oranjelaan 25, 7121 CA
8 juni mevr. A.C. van Drie-Menke
Geurdenstraat 85, 7122 CG
8 juni mevr. W. Reesink-Sturris
Kleine Maote 36, 7123 CR
8 juni mevr. E.G. van der Sluis-Koops
Bevrijding 133, 7121 WV
9 juni mevr. G. Hoens-Breukelaar
Richterinkstraat 24, 7122 ZB
9 juni dhr. Th.J. Westerveld
Damstraat 34, 7121 AZ
11 juni m
 evr. J.W. Vreeman-Eppink
Frankenstraat 85/06, 7122 ZS
11 juni d
 hr. G. Jongejan
Kriegerdreef 4, 7121 JK
12 juni d
 hr. J.W. Bollen
Slaadreef 19, 7123 EA

Wijk Zuid

12 juni m
 evr. D. Klijn Hesselink-Bosman
Varsseveldsestraatweg 14, 7122 CC
13 juni d
 hr. B.H. Luiten
Tubantenstraat 82, 7122 CT
14 juni d
 hr. D.W. ter Haar
Ludgerstraat 27/05, 7121 EG
14 juni m
 evr. L. Roelofsen-Verhoeven
Servatiusstraat 40, 7121 EN
15 juni m
 evr. C. de Witte-Voskuil
Herenstraat 1/C, 7121 DA
16 juni m
 evr. P.H. van Lochem-ten Heuvel
Stationsstraat 3, 7122 AR
16 juni m
 evr. G.J. Haverkamp-Grevers
De Hoven 10, 7122 BJ
17 juni m
 evr. J.B. Schaap-Driessen
Manschotplein 61, 7121 BL
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

Elizabeth
van Deventer

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

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

Ziekte

Verhuizingen

De gezondheid van mevr. Clasien de Koningvan Zomeren gaat al een aantal jaren achteruit.
Onlangs heeft ze het bericht gekregen dat het de
komende maanden steeds sneller achteruit zal
gaan en het einde van haar leven in zicht is. Het
is een pittige tijd voor haar en haar man Peter,
maar ze zijn hier rustig onder en vertrouwen op
God. We wensen ze kracht, moed en rust toe voor
de tijd die komt.
Ook alle andere zieken willen we heel veel kracht
en sterkte wensen. Mocht u het fijn vinden dat ik
langs kom, doe gerust een belletje.

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.

Bedankt
Marian Langeler, Bosweg 8, is gestopt als bezoekmedewerker. Marian, heel hartelijk dank voor al
je tijd en inzet! We wensen je alle goeds toe en
Gods zegen.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

Overleden
Op 24 mei overleed op 68-jarige leeftijd Ina
Westrum-Scholten, wonende aan de Grote
Maote 41 in Aalten. Op 25 mei hebben we met
haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden herinneringen gedeeld
en afscheid genomen in de aula van de GUV
en hebben we haar lichaam begraven op de
begraafplaats Berkenhove in Aalten.

Zieken
Er zijn zeker zieken in de wijk, door de ziekte
en het overlijden van mijn moeder heb ik niet
iedereen kunnen bezoeken. Niet iedereen
wenst hier genoemd te worden. Iedereen die is
getroffen door ziekte wens ik een voorspoedig
herstel toe. Mocht u mensen kennen die ziek
zijn of wel wat aandacht kunnen gebruiken (en

wie kan dat niet), aarzel dan niet en stuur een
kaartje of laat op een andere manier weten dat
u meeleeft.

Persoonlijk
Op 20 mei is mijn huis in Aalten opgeleverd! Het
huis wordt deels casco opgeleverd, maar ergens
in september hoop ik naar Aalten te kunnen verhuizen! Vanaf 17 juni heb ik vier weken 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.

Dank
Uw blijken van medeleven na het overlijden van
mijn moeder waren overweldigend! Dank voor uw
appberichtjes, mailtjes en kaarten. Het heeft ons
goed gedaan.

Algemeen
Van maandag tot en met donderdag ben ik telefonisch (meestal goed) bereikbaar, van vrijdag
tot en met zondag ben ik bereikbaar voor nood
gevallen. Als ik in gesprek of vergadering ben,
neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk
terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail
achterlaten, een Whatsapp-berichtje sturen of
mij mailen. Graag tot ziens!
ds. Elizabeth van Deventer
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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

Persoonlijk

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

Pinksteren

Zieken

Pinksteren roept het beeld op van een jubelende
groep mensen, buiten zichzelf van vreugde. Maar
de Geest heeft meerdere gezichten. Zij kan ook
ervaren worden als het tegen zit: dat je in wat je
mee moet maken een stille, troostende Aanwezigheid ervaart Die alles ruimer maakt, Die vertrouwen geeft en een nieuwe horizon opent. Ik
voel me altijd zo dankbaar als ik mensen (met
schroom) over dergelijke ervaringen hoor vertellen.

In de afgelopen tijd zijn een heel aantal mensen
uit onze wijk geconfronteerd met slecht nieuws
over hun gezondheid. Ziekenhuisopname, zware
behandelingen, wachten op uitslagen en veel
onzekerheid moeten zij doormaken. Wij wensen
hen en die om hen heen staan Gods nabijheid
toe. Dat zij de rust en de kracht mogen ervaren
dat ze deze moeilijke weg niet alleen gaan!

Ik wens u allen - tijdens de pinksterdagen, maar
ook daarna – toe dat uw hart het lef heeft zich in
alle kwetsbaarheid te openen voor de gulle gaven
van de Geest. En ik wil graag (een beetje prekerig,
haha ...) aanvullen wat ik mezelf nog wel eens
probeer voor te houden: open je, zonder dat de
wil en het verstand zich er mee gaan bemoeien!
Beperk de Geest niet met je verwachtingen en
behoefte aan controle, maar open eenvoudigweg
je hart voor wat Zij jou aan ongekende ruimte en
mogelijkheden wil geven! Laat maar waaien ...
Kom, Heilige Geest
wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, Heilige Geest.
Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, Heilige Geest.
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, Heilige Geest.
Van een onbekende dichter, gelezen in
Woord en weg, editie april 2021

Zieken
De vorige keer sprak ik al over ernstig zieken in
mijn wijk. Een van hen is Anita Ebbers, Prinsendijk
4 in Barlo. Anita is inmiddels gestart met chemo.
We wensen haar, maar zeker ook Wim, Diede en
Jan-Willem, haar en Wims familie en vrienden
veel kracht en uithoudingsvermogen toe in deze
spannende en moeilijke tijd.
Ziek ben je nooit alleen. Iedereen die van je
houdt wordt erdoor geraakt en voelt zich machteloos. Hopelijk kunnen we hen – en andere zieken
en hun naasten die niet genoemd zijn – opdragen
in onze gebeden, en meedragen in de warmte
van onze gedachten en gebaren.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Geboren
Op 5 mei is Nouri Noah (Nouri) geboren. De
gelukkige ouders zijn Rajiv Althaus en Jessica ter
Maat, Hogendijk 42,, 1506 AH Zaandam.
Hoewel zij wonen in Zaandam is Jessica altijd
lid gebleven van onze gemeente. Van harte
gefeliciteerd!
Op het geboortekaartje staat een prachtige tekst
van Mark Twain:
‘The two most important days of your live are the
day you were born and the day you find out why.’

Doopdienst
Op zondag 12 juni mogen worden gedoopt in de
morgendienst in de Oude Helena kerk: Tess Luiten,
Op ’t Zilverzand 3 en Bram Maas, W
 aliënseweg 3,
Winterswijk-Huppel. We zien uit naar een blijde
dienst!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Ziekte
Mevr. Thea Testerink, Lichtenvoordsestraatweg, is
na een ziekenhuisopname weer thuis. Wij wensen
haar een voorspoedig herstel.
Dhr. Westerveld, Damstraat 34, is vorige week in
het MST in Enschede geopereerd. De operatie is
goed verlopen en inmiddels is hij weer thuis. Wij
wensen hem een goed herstel.

Huwelijksjubileum
Hartelijke felicitaties aan een zilveren huwelijks
paar. Dhr. en mevr. Verhoeven-Koetsier waren
zondag 22 mei, 25 jaar getrouwd. Deze feestelijke
dag werd in kleine kring gevierd. Het grote feest
volgt eind augustus. Wij wensen hen Gods zegen
en nog vele liefdevolle huwelijksjaren toe.

Mede namens mijn broer en zussen wil ik u hartelijk bedanken voor de lieve en troostende woorden
en prachtige kaarten die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze, 82-jarige, lieve en
zorgzame (schoon)moeder, groot- en overgrootmoeder. Uw reacties waren hartverwarmend en
hebben ons goed gedaan.

Vakantie
Van 4 t/m 24 juli heb ik vakantie. Gedurende deze
periode nemen collega’s waar.

Naam
Wegens dezelfde achternaam krijg ik regelmatig
de vraag of ds. Folkert de Jong en ik familie van
elkaar zijn. Het antwoord daarop is: nee, wij zijn
geen familie van elkaar :-) .
Met een hartelijke groet,
Uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong

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

Het eerste Kobus-koffie-drinken is geweest! Heel
wat mensen kwamen opduiken. Ik kan er veel over
zeggen, maar laat de foto’s voor zich spreken:
het was een prachtige middag. Een heel aantal
mensen hebben hun nummers gegeven om bij
het netwerk te komen, een netwerk van 60-minners waardoor we een oogje op elkaar houden,
weten aan wie we een baksel van liefde moeten
sturen en koffiemiddagen plannen. Wil je erbij?
Stuur me een berichtje!
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In memoriam

De blijvende kracht van de psalmen

Jeltje Stronksvan der Wal
~ Jellie ~

Voor ds. Irma Pijpers betekenen de psalmen veel

geboren
19 oktober 1926
overleden
11 mei 2022

‘Psalmen zijn al eeuwen oud, maar

Je kwam in ons leven toen je in 1970 trouwde
met papa.
Op je 44e kwam je vanuit Friesland naar de
Achterhoek. In Waskemeer woonde je alleen
met je moeder, je had geen broers of zussen.
Je was verkoopster in een modezaak.
Door te trouwen met papa kreeg je ineens een
gezin met vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot
19 jaar, dat nog in een zeer verdrietige periode
zat na het overlijden van hun moeder.
Wat een enorm grote taak heb je op jouw
schouders genomen door dit te doen. Vanuit
een kalm en rustig bestaan, naar een gezin dat
bruiste van activiteit en levenslust, maar ook
nog zoveel verdriet had. Wij hebben altijd veel
bewondering gehad voor de stap die je hebt
durven nemen en waar we je erg dankbaar
voor zijn. Ga er maar eens aan staan en dat
heb je gedaan.
Samen met papa heb je er het beste van
gemaakt. Met vallen en opstaan zijn wij allemaal volwassen geworden.
Voor jou was het leven ook niet altijd even
aardig. Je kende langdurige periodes van
depressies, maar je krabbelde er steeds weer
uit. In die periodes hebben we geprobeerd
om er voor je te zijn maar vaak was je niet te
bereiken. Brak de zon weer door, dan genoot je
weer volop van alle fijne dingen in het leven.
Waar je ook altijd erg van hebt genoten waren
de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Altijd
vroeg je naar hen. Je had belangstelling voor
alles waar ze mee bezig waren. Van studies,
werk, verkering tot trouwpartijen, je wilde er
alles van weten. En als er zorgen om hen waren
had jij er ook je zorgen om.
Ruim twee jaar geleden verhuisde je van de
Stegemanhof naar het Hoge Veld. Je was erg
verdrietig dat je niet meer alleen kon wonen en
dat je een groot stuk vrijheid moest opgeven.
Je hebt het heel goed gehad op het Hoge Veld,
maar je vond het leven niet fijn. Gebonden aan
een rolstoel, niet meer je eigen gedoetje, niet
meer even buiten wandelen, dit was niet zoals
jij het wilde.
De laatste tijd konden we aan alles merken
dat je klaar was met het leven en naar rust
verlangde.
Die rust heb je nu gekregen en dat gunnen we
je.
We houden van je en we zullen je erg missen.
de kinderen

toch blijven we ze zingen. Eeuw na
eeuw en jaar na jaar. En niet alleen in
de kerk. Sommige psalmen zijn bedoeld
om met elkaar te zingen, andere zijn
juist heel intiem: om te zingen als
gebed of als lied voor onderweg.
Meer nog dan de andere boeken in de Bijbel,
geven de psalmen stem aan de emoties van de
mensen die het gewaagd hebben hun weg te
gaan met God. Wie de psalmen zingt, voegt zich
automatisch in het koor van gelovigen die ons
zijn voorgegaan. En merkt dat ze worstelden met
dezelfde dingen als waar we vandaag de dag mee
worstelen. Al zingend voeg je je dan in het koor
van de mensen die je zijn voorgegaan, en geef je
stem aan je twijfel en aan je geloof. Aan je hoop
en je wanhoop.
Al mijn hele leven reizen de psalmen met me
mee. Toen mijn moeder ernstig ziek werd, was

dat Psalm 42. Ik was toen boos op God en twijfelde aan alles, en de psalm gaf aan die emotie
een stem. Die beroemde Psalm 42 die een geheel
vormt met Psalm 43, heeft een refrein dat drie
keer voorkomt. ‘Wat ben je bedroefd mijn ziel, en
onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik
hem weer loven. God die mij ziet en redt.’
Die hoopvolle woorden contrasteren met de
schreeuw om God die we in het begin van de
psalm horen als we het hert om water horen
schreeuwen. Iedere keer opnieuw als het refrein
klinkt, verandert de toon van de psalm en wordt
de God die in eerste instantie afwezig was, een
God met een naam en een gezicht. Het wordt
een God die bevrijdt en redt. En zo wordt dit
een psalm die je de hele nacht door kunt blijven
zingen. Net zolang het donker is, tot het licht
wordt. Dan wordt deze psalm een lied van hoop,
een lied voor onderweg.’
Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

‘Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven.
God die mij ziet en redt.’

Psalm 42:6

Fietstocht en hemelvaartsdienst
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Leestip: boek van een ‘gewonde heler’
Jos van Oord las het nieuwe boek van Pieter Grimbergen: ‘Zorg, zingeving en
waardigheid’. Een boek over kwetsbaarheid én over liefde.
Lichamelijk, emotioneel of spiritueel - we lopen
allemaal wonden op. Het feit dat we gewond zijn,
kan elk mens in dienst stellen van anderen. Juist
daarom kunnen we ook helen. We zijn eigenlijk
allemaal ervaringsdeskundige. Of een ‘gewonde
heler’, in de woorden van priester en auteur
Henri Nouwen (1934-1996).Pieter Grimbergen
schreef er een prachtig boek over: Zorg, zingeving
en waardigheid. Hij ontdekte dat ook hij een
‘gewonde heler’ is.
Pieter maakte veel mee in zijn leven. Die tegenslagen brachten een zoektocht teweeg naar
zingeving en waarden, naar de vraag of je zelf
regie hebt over je leven, naar de waarden van de
samenleving. Na een korte persoonlijke inleiding
laat Grimbergen in zijn boek twaalf mensen aan
het woord. Hun verhalen vormen de basis van het
boek.
Het zijn indrukwekkende korte verslagen van
gesprekken met mensen uit alle sectoren van het
leven, over zingeving, zorg, levenskracht en moed.
Mensen die zelf krassen op de ziel hebben, ziek
zijn of anderen nabij zijn in hun kwetsbaarheid of
verdriet.
Ze laten zien wat het uitgangspunt is van Grimbergens werkwijze: luisteren naar de vragen van
anderen, hun kwetsbaarheid delen, hun zorgen
horen.

Liefde voor kunst
Het boek biedt een waardig tegenwicht in een
tijd waarin het in de zorg en in de zorgethiek om
cijfers gaat. Mijn ervaring bij het lezen is dat het
iets in jezelf teweegbrengt. Dat komt door de
mooie schrijfstijl van Grimbergen, maar ook door
zijn liefde voor kunst. Elk interview gaat namelijk
gepaard met een ets van Rembrandt en een soort
meditatie daarbij.
In heel het boek voel je de warme invloed van
Henri Nouwen, een ware mysticus, die in al zijn
werk spreekt over levensvragen en over zingeving
vanuit een duidelijk religieuze instelling. En – dat
is eigen aan het werk van Nouwen - ook te volgen
voor atheïst en agnost.
Pieter Grimbergen was ooit concertpianist. Je
hoort de warme muziektonen door de woorden
heen. Een boek over de tegenslagen in het leven
van mensen, maar ook over de schoonheid van
het leven, over de liefde voor en de waardigheid
van elk mens.
Zorg, zingeving en waardigheid is uitgegeven bij
uitgeverij LannooCampus.
Soms kom je op onverwachte plaatsen
geloof, hoop en liefde tegen.
Petrus vist de pareltjes voor je op! Tips?
Mail naar petrus@protestantsekerk.nl.

Het boek is verkrijgbaar bij de plaatselijke
boekhandel. ISBN 97 89 40 14 72 210.

Kerk op de Floriade nodigt kerkelijke groepen uit

Foto: Peter Lindhout
Bron: www.protestantsekerk.nl

Van 14 april tot en met 9 oktober vindt in
Almere de Floriade plaats. De kerken van Almere
bouwden er een tiny church en richtten een beeldentuin in. Kerkelijke groepen kunnen er hun
eigen programma beleven.

stelling. Met het thema ‘Aandacht voor de schepping van God en zorg voor elkaar’ sluiten ze aan
bij het thema van de Floriade dat ‘Growing Green
Cities’ luidt: hoe bouw je een gezondmakende
stad waar mensen tot bloei komen?

gemeenschap De Schone Poort. Het gebouw
draait mee met de zon, zodat zo veel mogelijk
zonne-energie wordt opgewekt. twaalf kunstenaars verbeeldden de twaalf vruchten van de
Geest, te zien in de tuin rond de tiny church.

Tiny church en beeldentuin

Duurzaam en leefbaar

Ruim programma-aanbod

Na vijf jaar voorbereiding en dankzij steun van
partners, kerken en particulieren realiseerden de
kerken van Almere een duurzame tiny church, een
labyrint en een bloemrijke tuin met twaalf kunstwerken op deze internationale tuinbouwtentoon-

De Almeerse kerken hebben zich hiervoor laten
inspireren door het Bijbels visioen van de stad van
de toekomst. Een stad moet duurzaam en leefbaar zijn. Dat vertaalde zich in de tiny church, een
kopie van de tiny church van de Almeerse geloofs-

De Protestantse Kerk is partner van Kerk op
de Floriade. Dat uit zich in een ruim programmaaanbod van onder meer GroeneKerken, de Dorpskerkenbeweging en Jong Protestant. Individuele
gemeenteleden en kerkelijke groepen worden van
harte uitgenodigd om hier gebruik van te maken.
Zo kun je meditatiewandelingen doen, lezingen
en workshops bijwonen, en nog veel meer. Ook
voor kinderen en tieners zijn er programma’s
beschikbaar. Kijk op fruitfulcity.nl/agenda (de
agenda wordt steeds aangevuld). Als je met een
groep uit je kerk naar de Floriade komt, meld dat
aan, daar wordt rekening mee gehouden. Je kunt
ook je eigen programma organiseren in de tiny
church en de tuin. Kijk daarvoor op fruitfulcity.nl/
doet-u-mee.

Viering
Op zondag 17 april ging scriba René de Reuver
voor in een viering in de tiny church. Diat vormde
tevens de officiële opening van Kerk op de Floriade. Tijdens de viering ging hij in op het visioen
van de nieuwe stad uit het bijbelboek Openbaring. Als symbolische handeling wordt een van de
twaalf kunstwerken onthuld.
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Zinvolle verbinding

Hoe kan de kerk inspelen op zingevingsvragen bij jongeren?
Veel jonge mensen zijn op zoek naar zingeving, maar vinden die meestal niet in

Bron: Magazine Protestantse Kerk

de kerk. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, ontdekte tijdens
een studieonderzoek *) dat jonge mensen zingeving vooral zoeken in informele
groepen: waar je verschillende perspectieven op zin en geloof kunt bespreken,
waar geen oordeel is, waar je samen leuke dingen doet en elkaar steunt.
Drie werkers in de kerk vertellen over hun ervaringen met jongeren.
Zoeken naar de verbinding
Ik ben ouderling voor ‘jeugd en gezin’ in een
gemeente met een redelijk grote groep kinderen,
een handvol tieners, en maar weinig jongvolwassenen en mensen tussen 40 en 60 jaar. Ik heb
op mijn werk veel contact met jonge mensen,
en ervaar daar hoe zij bezig zijn met zingeving.
Ik voer vaak hele discussies over het geloof
en de kerk. Het maakt niet uit dat ik wat ouder
ben, als je je open en laagdrempelig opstelt en
het gesprek aangaat, levert dat waardevolle
gesprekken op. Die laagdrempeligheid kan de
kerk ook helpen.
Daarnaast denk ik dat we in de kerk moeten
zoeken naar de verbinding. De verbinding tussen
jongeren en ouderen in de gemeente, want uiteindelijk vormen we met alle generaties samen één
gemeente. En de verbinding tussen jongeren en
bestaande momenten en activiteiten in de kerk.
De laatste vijf jaar hadden we in onze gemeente
geen specifieke activiteiten voor de jeugd meer.
Maar we hebben wel een aantal nieuwe, jonge
gezinnen in de gemeente. Een van die ouders
heeft het initiatief genomen om tieners bij elkaar
te brengen in een tienerdienst, zodat het niet
ophoudt na de kinderdienst. Die tienerdienst
vindt eens per maand plaats, en er komen zo’n
zeven jongeren op af. Buiten de tienerdienst om
zijn we op zoek naar momenten om de tieners
ook op andere manieren te betrekken. Bijvoorbeeld bij de organisatie van bijzondere diensten,
of door hen op de zondag van de tienerdienst
de bloemen te laten bezorgen. Die gaan meestal
naar oudere mensen. Mijn ervaring is dat zij het
geweldig vinden als er een jong persoon voor de
deur staat. Zo hopen we bij meer dingen aan te
kunnen haken, je hoeft niet altijd iets nieuws te
bedenken. Gewoon proberen, en dan kijken wat
wel en wat niet werkt.
Judith Braam, jeugdouderling
in de Protestantse Gemeente Vorden

Interesse tonen en relaties opbouwen
Ik begeleid kerken die worstelen met jongeren die
vertrekken. Ze willen graag wat doen om hen te
behouden of weer in de kerk te krijgen. Ik probeer
dat om te draaien in hoe ze betrokken kunnen
blijven bij jongeren. In een korte training wil ik
ze aanzetten om te kiezen voor een doelgroep
waar ze voor willen gaan, aan te sluiten bij netwerken die er al zijn, en aan te haken op waar ze
als kerk goed in zijn of een passie voor hebben.
Als je als kerk wilt focussen op de 20+-groep en
een passie hebt voor bijvoorbeeld klimaat, welke
mensen heb je dan beschikbaar die dit met elkaar
gaan verbinden? Laat daarnaast kleine initiatieven aansluiten bij grotere. Neem bijvoorbeeld
de jongeren die van muziek houden mee naar

het Gracelandfestival. Neem jongeren die van
Taizé houden mee naar Taizé en organiseer door
het jaar heen kleine initiatieven hieromheen. Ik
hoorde over een moestuinproject van de Protestantse Gemeente Dronten, opgezet vanuit het initiatief #Durfte dat jong en oud in de kerk op basis
van gedeelde passie met elkaar verbindt. Alle
generaties werken in die moestuin, er wordt eten
uitgedeeld en er wordt samen gegeten. Op zondagochtend wordt een aantal geloofsprincipes in
de kerkdienst uitgewerkt, zoals zaaien en oogsten.
Wat je als kerk in ieder geval moet doen is interesse tonen in jongeren en relaties opbouwen.
Een jeugdwerker in Dordrecht had in coronatijd
de beste tijd van haar leven. Ze was met jongeren
gaan wandelen en had betere gesprekken gevoerd dan ooit.
Ik ben best hoopvol als het gaat om kerk en jongeren, maar vind het ook spannend welke kerken
het gaat lukken om aansluiting te vinden. Kerken
van Mozaïek lukt dat vaak beter, zij staan dichter
bij mensen en hebben een duidelijker identiteit. De Protestantse Kerk heeft wel een slag te
maken.
Corjan Matsinger, religieus
trendwatcher en jongerenwerker

Plek bieden waar je zonder
voorwaarden mag komen
In mijn gemeente komen ruim honderd kinderen
en tieners. Het jeugdwerk is dankzij de jeugd
ouderling goed opgezet. We zien de laatste jaren
wel dat jongeren vanaf 16 jaar minder of helemaal niet meer komen. Corona heeft die ontwikkeling geen goed gedaan. De jeugdouderling
heeft een klankbordgroep verzameld van mensen
die nadenken over wat goed jeugdwerk is. 

Momenteel gaat het over de vraag hoe we de
16-plussers kunnen blijven betrekken. Wat heeft
deze groep nodig? Welke vragen stellen ze? En
wat kunnen wij hen daarin bieden? Maar ook:
op welk punt mogen we ze loslaten? We hebben
bedacht dat we, net zoals ouderen worden
bezocht, ook deze jongeren willen bezoeken.
Zodra ze 16 worden, ga ik als jeugdwerker met
hen in gesprek. Ik wil weten hoe het met hen
gaat, hoe ze in hun vel zitten, in hun geloof, wat
ze in de kerk vinden, en wat niet. Ik heb al mooie,
persoonlijke gesprekken gehad. Wat ik niet verwacht had, is dat ze allemaal God zoeken. Maar
ze vinden Hem niet alleen in de kerk. Als ik vertel
dat God ook buiten de kerk naar mensen toekomt, dan hoor ik ze luisteren. Ik denk dat het een
verademing voor ze is om dat in de kerk bevestigd
te krijgen.
Voor jongeren is het belangrijk dat de kerk hen
ziet, luistert naar hun vragen en hun een plek
biedt waar ze zichzelf kunnen zijn. En waar we
op een laagdrempelige manier over de Bijbel en
het evangelie spreken. Dat is in ieder geval wat
de kerk te bieden heeft: een fijne plek waar je
gewoon, zonder voorwaarden, mag komen.
Bij de jeugdvereniging geef ik tieners een rol in
verschillende commissies. In het verleden werd
altijd veel voor hen geregeld, nu proberen we dat
om te draaien. Dat geef hun een gevoel van verantwoordelijkheid: wij maken dit met elkaar. Ze
worden er hartstikke enthousiast van.
Wieneke Hollebrandse, jeugdwerker in
de wijkgemeente Marekerk in Leiden
*) Bekijk het studieonderzoek van
Jurjen de Groot via https://protestantsekerk.nl/
thema/jonge-generatie/
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Kom gerust langs
In de gezellige huiskamer zorgen geschoolde en
ervaren gastvrouwen en gastheren voor een lekkere kop koffie of thee. Niets moet, maar alles
mag gezegd en gedaan worden. Er wordt geluisterd en gedeeld. Met persoonlijke aandacht zijn
ze er voor jou en kun je je eigen verhaal bij hen
kwijt. Zij kunnen informatie verstrekken en samen
met jou kijken welke voorlichtingsbijeenkomsten
of activiteiten bij je passen. Wil je een boek lezen,
neem dan eens een kijkje in onze bibliotheek.

Oriolus, een plek
voor ons allemaal
‘Wat heb ik fijn gepraat bij Oriolus
en wat ziet het er mooi uit.’
‘Ik heb hier zoveel aan gehad!’
‘Dit heeft me rust gegeven,
dank jullie wel.’
Zomaar enkele reacties van gasten na een bezoek
aan Oriolus, centrum voor leven met en na kanker.
Maar wat is Oriolus nu eigenlijk?

Warme en veilige plek
Oriolus is een plek ter ondersteuning van leven
met en na kanker. Toegankelijk voor iedereen die
geraakt is door deze ziekte, ook voor de naasten
en nabestaanden.
Een laagdrempelige plek om naar toe te gaan
voor het vinden van aanvullende zorg. Deze zorg
kan ondersteuning zijn op psychosociaal gebied:
‘even bijkomen van wat me is overkomen’ en
‘je mag er zijn!’ Een plek van (h)erkenning, richting, rust, hoop, veerkracht, balans en overzicht.
Het is een plek voor mensen uit de gehele regio
Oost-Achterhoek.

Laat God tot je spreken
Tekst: Gerald Troost
Laat God tot je spreken
En kijk om je heen
Door schoonheid omgeven
De bloei van het leven
Laat God tot je spreken

Activiteiten

Je bent niet alleen

Ter ontspanning zijn er diverse activiteiten,
bedoeld om je mentaal en fysiek een stimulans
te geven. Het aanbod bestaat onder andere uit:

Laat God tot je spreken

	• Wandelen
• Oncologische massage
• Energetische therapie
• Voetreflextherapie
• Mindfulness
• Intuïtief schilderen
• Dans-kracht
• Zingen
• Reiki
• Soulcollage ®
Er zijn vrije inloopmomenten op maandag en
dinsdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur en op
donderdag van 9.30 uur tot 15.30 uur. Hiervoor is
geen verwijzing en geen aanmelding nodig.

Contact
Voor meer informatie kun je kijken op:
www.oriolus-achterhoek.nl of stuur een mail
naar info@oriolus-achterhoek.nl.
Telefonisch is Oriolus bereikbaar op maandag,
dinsdag en donderdag, telefoonnummer:
06 10 033 406.

Op ieder moment
Laat Zijn woorden je leiden
Door de moeilijke tijden
Laat God tot je spreken
Die jouw hart ook kent
Kijk omhoog
Geef hem al je vertrouwen
Laat het los
Leg je zorgen bij Hem neer
Kijk omhoog
En ontvang al Zijn zegen
Want al wat je hebt gekregen
Is genade uit Zijn hand,
Iedere dag
Laat God tot je spreken
Tot diep binnen in
laat Zijn Geest in je wonen
In je hart, laat Hem tronen

Oriolus is gelegen aan de achterzijde van het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Vanuit de
hoofdingang van het ziekenhuis volg je route 1.1
(einde van de gang). Voor de buiteningang loop
je linksom, langs de fietsenstalling, om het ziekenhuis heen.

Laat God tot je spreken

Wees welkom!

Leg je zorgen bij Hem neer

Maak nu een begin
Kijk omhoog
Geef Hem al je vertrouwen
Laat het los
Kijk omhoog
En ontvang als Zijn zegen
Want al wat je hebt gekregen
Is genade uit Zijn hand
Iedere dag
Laat God tot je spreken
Op ieder moment
Laat Zijn woorden je leiden
Door de moeilijk tijden
laat God tot je spreken
Die jouw hart ook kent
Tot diep binnen in
Laat Zijn Geest in je wonen
In je hart, laat Hem tronen
Laat God tot je spreken
Maak nu een begin
Bron: JOP COACH magazine, nr. 1 2011.
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Achterhoekse mannenzangavond:

Zingen omdat het mag
AALTEN – Een groep mannelijke zangliefhebbers uit Aalten is bezig
met de voorbereidingen van de eerste Achterhoekse Mannenzangavond.
Zondagavond 3 juli om 19.30 uur begint deze zangavond in de
Oude Helenakerk in Aalten. Als thema is gekozen voor ‘Toekomstmuziek’.
‘Het idee ontstond al eerder maar is op stoom
gekomen omdat we blij zijn dat we na de coronaperiode eindelijk weer volop mogen zingen. In
de kerk, in een koor, alleen of met anderen, we
mogen weer zingen en dat motiveerde ons, als
zangliefhebbers, om deze avond te organiseren’
vertelt Erik Mateman, één van de initiatiefnemers.
‘Toekomstmuziek’ vinden wij een passend thema,
het geeft weer dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien en als mannen uit verschillende kerken of geloofsgemeenschappen elkaar
beter willen leren kennen en ontmoeten. d.m.v.
een gezamenlijke passie voor het zingen van liederen met een inhoud’
Mannenzangavonden zijn zeer populaire evenementen in plaatsen als Katwijk en Rijssen. Het
concept is even simpel als doeltreffend; mannen
komen bij elkaar om samen te zingen. Op het programma staan liederen van Johannes de Heer,
psalmen, gezangen maar ook liederen uit de
Opwekkingsbundel komen aan bod. ‘We willen
graag God eren met onze stem en zingend onze
dankbaarheid tot uiting brengen.’
Het concept is weliswaar afgekeken stelt de commissie maar we geven er een eigen identiteit aan.
De mannenzangavond duurt ongeveer een uur.
‘Het zingen staat centraal, er is geen randpro-

gramma of overdenking, wel is er na afloop
gelegenheid om na te praten, te evalueren, en
aangezien het een eerste keer is, ontvangt de
organiserende commissie graag opbouwende
feedback dit onder het genot van koffie/thee.
De organisatie bestaat uit mannen uit diverse
kerken in Aalten, die zingen als verbindende
factor hebben. Organist Harry van Wijk begeleidt
de avond muzikaal.
De commissie benadrukt dat de avond voor alle
jongens en mannen uit de Achterhoek die van
zingen houden toegankelijk is, ook mannen
die verder weg wonen zijn uiteraard van harte
welkom. Je hoeft geen geschoolde zanger te zijn,
iedereen is welkom. ‘We zingen weliswaar kerkelijke nummers, maar daar zitten genoeg nummers tussen die ook mensen die geen directe kerkelijk binding hebben bekend in de oren klinken.
De avond is gratis toegankelijk en er is een collecte ter bestrijding van de kosten.
Meer informatie over de Achterhoekse
Mannenzangavond is verkrijgbaar bij:
Dennis van der Wal, tel. 0543-538759
facebook.com/AchterhoekseMannenzangavond
achterhoeksemannenzangavond@gmail.com
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De eerste christelijke gemeente was dus in Jeruzalem.
Maar de Joodse leiders zijn er niet blij mee dat de
apostelen over Jezus vertellen en wonderen doen.
Daarom vluchten de christenen weg uit.Jeruzalem. In de
plaatsen waar ze terechtkomen, vertellen ze over Jezus.
Dan ontstaan er op steeds
meer plekken christelijke gemeenten. Eerst
alleen in Israël, zoals in
de stad Samaria. Maar
daarna ook in steden
buiten Israël, zoals op
het eiland Cyprus, en in
Griekenland.
Paulus reist naar veel van
de nieuwe gemeenten.
En hij stuurt ook brieven,
vaak om nieuwe kerken
te helpen met hun vragen
over het geloof.

Bron: Alef - NBG

