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Waarom Oekraïense kerken onze steun verdienen
Alfons Brüning en Heleen Zorgdrager zijn beiden nauw verbonden met Oekraïne.
Hoe kijken zij naar de politieke en kerkelijke situatie?
Tekst: Heleen Zorgdrager en Alfons Brüning - Foto: Pixabay.com

Er bestaan hardnekkige mythes over Oekraïne.
Zoals dat het land twee culturen zou kennen, de
ene op het Westen gericht en de andere op Rusland gericht. En dat die culturele deling samenhangt met een tweedeling in taal: Oekraïens- dan
wel Russischsprekend. En dat deze tweedeling
zich weerspiegelt op religieus gebied: kerken die
meer Oekraïens-nationalistisch of meer Russisch
georiënteerd zouden zijn.
De theorie van de Amerikaanse politicoloog
Samuel Huntington (1927–2008) wordt er
graag bijgehaald om deze voorstelling van zaken
wereldbeschouwelijk te staven. Er zou een ‘clash
of civilizations’ gaande zijn waarvan de breuklijn door Oekraïne loopt. De huidige oorlog zou
daarvan het (bijna) onontkoombare resultaat zijn.
Deze schematische voorstelling van zaken doet
geen recht aan de rijkgeschakeerde Oekraïense
werkelijkheid. Sterker nog: zij is gevaarlijk, omdat
dit precies het ideologische narratief is dat het
Russische regime gebruikt om zijn claim op
Oekraïne te rechtvaardigen. Steeds meer wordt

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers
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duidelijk hoe religieuze narratieven meedoen.
Deze oorlog, zegt filosofe Orysya Bila, wordt
niet alleen met wapens maar ook via de media
uitgevochten. Woorden doen ertoe, beelden
ook. Geopolitiek en theopolitiek zijn met elkaar
verstrengeld.
Poetin stelt de ‘speciale militaire operatie’ voor
als een heilige missie om de Oekraïners terug
te brengen in de ‘Russische Wereld’. De ontstellende preek van patriarch Kirill op de zondag van
vergeving laat evenmin te raden over. Hij spreekt
van een metafysische strijd tegen het absolute
kwaad, een test van loyaliteit aan Gods Woord,
een verdedigingsoorlog tegen de verdorvenheid
van het Westen die vooral zou blijken uit het
opleggen van homoparades.

Het echte verhaal
Wat hebben wij, de auteurs, in onze jarenlange
betrokkenheid leren kennen als het echte verhaal van Oekraïne, van haar kerken en haar gelovigen? Als deze oorlog iets laat zien, is het een
ongekende eenheid van Oekraïense mensen en
van hun kerken. Direct na de nachtelijke invasie
op 24 februari veroordeelde de Raad van Kerken
en Religieuze Organisaties (UCCRO) unaniem de
niet-geprovoceerde Russische aanval, sprak steun

uit aan de strijdkrachten van Oekraïne en riep alle
religieuze en politieke leiders in de wereld op al
het mogelijke te doen om de agressie te stoppen.
De Raad telt meer dan vijftien kerken die samen
meer dan negentig procent van het religieuze
landschap van Oekraïne dekken. Ook de islamitische en joodse gemeenschappen zijn vertegenwoordigd. Opvallend is dat de twee grote orthodoxe kerken, die vaak als rivalen worden gezien,
nu eensgezind optreden. De oorlog heeft hen
dichter bij elkaar gebracht.

De twee grote
orthodoxe kerken
treden nu eensgezind op
Het zijn de Orthodoxe Kerk van Oekraïne (OCU)
en de Oekraïense Orthodoxe Kerk (UOC) onder
het Patriarchaat Moskou. De Orthodoxe Kerk
van Oekraïne bestaat sinds 2019 en is voortgekomen uit een vereniging van twee al eerder van
Moskou afgesplitste kerken. Zij ontving haar zelfstandigheid van de Oecumenisch Patriarch van
Constantinopel, Bartholomeus. Zij is de grootste
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Overdenking
kerk maar geen ‘nationale’ of bevoorrechte kerk,
daarvoor is het religieuze landschap in Oekraïne
te divers.
De andere grote kerk, de Oekraïense Orthodoxe
Kerk (UOC), bevindt zich formeel onder het gezag
van de Russische patriarch Kirill. Maar de oorlog
zorgt voor een breuklijn tussen de moederkerk
en haar Oekraïense dochter. Metropoliet Onufrij,
de leider van de Oekraïense tak, heeft Ruslands
schending van de territoriale integriteit van
Oekraïne onomwonden veroordeeld. Met verwijzing naar Kaïns broedermoord riep hij Poetin op
het bloedvergieten te eindigen. Hij erkent dat
orthodoxe gelovigen in Oekraïne en Rusland verbonden zijn, maar dat rechtvaardigt geen impe
rialistische oorlog tegen een ander land.
Hoewel kerken in Oekraïne de afgelopen jaren
zeker veel rivaliteit gekend hebben over allerlei
kwesties, hebben de kerkleiders nu de strijdbijl
begraven. Als het al van toepassing was, dat
horen bij de ene of andere kerk betekende dat je
je identificeerde met een Oekraïens of een Russisch patriottisme, dan gaat het in de huidige
situatie echt niet meer op. Voor de meeste gelovigen speelde dat al nooit een rol.

Waarden …
Typisch voor Oekraïne, en voor de religieuze houding, is een onbepaaldheid, een mengeling en
zekere vaagheid van identiteiten die samengaan
met wederzijdse tolerantie. Een aanzienlijk aantal
mensen in dit religieuze land identificeert zich
in peilingen als ‘gewoon orthodox’ en zet zich
bewust af tegen pogingen om bij een kerkelijk
of nationaal kamp te worden ingedeeld. De OCU
en de UOC vieren hun kerkdiensten doorgaans in
verschillende talen, in respectievelijk Oekraïens
en Kerkslavisch. Maar ook dat weerspiegelt geen
diepere tweedeling.

… in de praktijk
Oekraïne heeft zich geoefend in omgaan met
diversiteit. Niet altijd echt voorbeeldig misschien,
maar in elk geval onder het grootste deel van de
bevolking vreedzaam, tolerant en met humor.
‘In ons land is wel een probleem met corruptie.
En er zijn gaten in de straten. Maar wij mogen
onze mening hebben, en deze luid zeggen. En
als wij een nieuwe president kiezen, dan vertrekt
de oude,’ zei niet lang geleden een Oekraïense
vrouw tegen een Duitse journalist.
Vrijheid, rechtsstaat en democratie zijn gegroeid
tegen de restanten van een Sovjetmentaliteit in.
Om in beelden te spreken: als Oekraïne een plein
is waar diversiteit en verantwoordelijk burger
schap geleefd en gerespecteerd worden, dan
is Rusland een toren waar verticaal georganiseerde macht elke vorm van zulk burgerschap
onderdrukt.
De kerken in Oekraïne hebben ervoor gekozen
dit land en deze rechtsstaat-in-opbouw te ondersteunen. Ze doen dat op basis van christelijke
overtuiging. Het heeft te maken met mensen
willen zien als beeld van God. Ze brengen het nu
in praktijk te midden van vernietigend oorlogs
geweld. Kerken verlenen humanitaire hulp en
mobiliseren hun internationale netwerk. Priesters
dalen af in de schuilkelders om bij de mensen
te zijn. De kerk houdt niet op naar waarheid te
zoeken en waarheid te spreken.
‘Noem de dingen zoals ze zijn. Help ons niet
omdat we zielig zijn,’ zeggen ze tegen ons in
het Westen. ‘Help ons omdat de waarden die wij
verdedigen, ook jullie waarden zijn. Deze manier
van samenleven wordt met vernietiging bedreigd.
Onze vrijheid is die van jullie. Onze strijd is jullie
strijd.’

God van de schepping,
Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft,
elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen
bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en
vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over
hoe het verder moet, zorgen over de toekomst
van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.

De werkelijkheid in
Oekraïne kent vele lagen
die in één familie
samenkomen
Meer dan zeventig procent van de Oekraïners
is compleet tweetalig, als ze al niet een andere
moedertaal hebben zoals Pools, Roemeens,
Hongaars of Krim-Tataars. Scherpe scheidslijnen
kunnen daarom niet getrokken worden op gebied
van religie, taal of cultuur. De werkelijkheid is
complex, rijk gevarieerd en kent vele lagen, die in
één familie samen kunnen komen.
Het nationale zelfbewustzijn van de Oekraïners
heeft zich sinds de Maidanrevolutie enorm ontwikkeld. Het beperkt zich niet langer tot een
vorm van etnisch nationalisme – extreemrechtse
partijen zijn niet vertegenwoordigd in het parlement, anders dan in Nederland. We zien nu over
wegend een civiele vorm van nationalisme. Je
bent Oekraïner als je burger bent van dit land,
wat ook je afkomst is qua taal, etniciteit, cultuur
of religie. Je bent Oekraïner als je de waarden
waarvoor EuroMaidan stond: vrijheid, menselijke
waardigheid en solidariteit, aanhangt.

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen
en onzekerheid bij de boeren in Nederland.
Ds. Marco Batenburg schreef een gebed
voor hen.

Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden
waar het op aan komt.

Alfons Brüning is bijzonder hoogleraar
Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw
aan de PThU en directeur van het Instituut
voor Oosters Christendom aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Heleen Zorgdrager is hoogleraar
systematische theologie en genderstudies
aan de PThU en sinds 2005 als gastdocent
verbonden aan de Oekraïense Katholieke
Universiteit in Lviv.
Overgenomen uit Woord & Dienst,
april 2022 (zie ook www.woordendienst.nl)

Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de
ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen.
ds. Marco Batenburg, voorzitter
van de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland
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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

Toekomst van de Kerk
in Bredevoort

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

Zieken
Wij wensen allen die ziek zijn veel kracht toe,
vooral zij die langdurig ziek zijn en moeten
wachten op onderzoeken en uitslagen en genezing. Datzelfde wensen we voor de mantelzorgers
die om hen heen staan. We denken aan mensen
die opzien tegen de zomer, omdat het regelmatige bezoek van kinderen en familie wegvalt door
vakanties. Veel sterkte gewenst!

Plek
Alles wat ik zoek
Is een plek om te bestaan
Een huis om in te wonen
Een weg om langs te gaan
Een wei, een plein, een tuin, een tent
Ik zoek vooral een stem die zegt:
‘Goed dat je er bent’
Die stem is mijn bestemming
Die woorden zijn mijn doel
Achter mijn beklemming
Ligt een diep gevoel
Een ongehoord verlangen
Dat zachtjes naar me wenkt
En fluistert:
Laat je niet zo leiden
Door wat een ander van je denkt
Dus ik hoef niet aan te komen
Met wat ik kan en wat ik doe
Ik hoef niet uit te leggen
Man, ik ben zo moe
Niet reserveren, niet beleggen
Geld speelt geen rol
En niemand zal er zeggen:
‘Sorry, het is vol’
Dat is wat ik zoek
Een plek om te bestaan
Een huis om in te wonen
Een weg om langs te gaan
Een wei, een plein, een tuin, een tent
Ik zoek vooral een stem die zegt:
‘Goed dat je er bent’
Kees van der Zwaard

Iedereen die regelmatig de krant leest, weet dat
de betrokkenheid van mensen bij de kerk gestaag
afneemt. Dat uit zich op allerlei manieren: het
aantal leden wordt ieder jaar minder en dus
nemen de inkomsten uit Kerkbalans en collectes
af. Ook wordt het steeds moeilijker om geschikte
ambtsdragers te vinden. Ook het aantal bezoekers bij de wekelijkse eredienst neemt af. En de
mensen die nog wel komen, zijn gemiddeld van
oudere leeftijd terwijl de aanwas van jongeren
stagneert.
We bereiken dus op afzienbare termijn een punt
waarop we moeten zeggen: hoe nu verder? Willen
we wachten tot de wal het schip keert of moeten
we nu al de bakens verzetten, maar hoe?
De kerkenraad heeft besloten om een kleine
commissie van betrokken leden samen te stellen
die zich de komende tijd over dit probleem wil
buigen, om daarna een advies uit te brengen aan
de kerkenraad.
Veel mensen in Bredevoort en omstreken dragen
de kerk een warm hart toe, niet alleen vanwege
de kerkdiensten, maar ook om het mooie en
monumentale gebouw in het centrum van ons
stadje. Daarom willen wij graag dat iedereen,
kerklid of niet, de kans krijgt om mee te denken
over de toekomst van de kerk. Een andere mogelijkheid is om deel te nemen in de kleine commissie. U bent welkom.
U kunt uw reactie mailen naar: voorzitter@pknbredevoort.nl, maar u mag uw wens of idee ook
aan iemand van Katholiek Kontakt Bredevoort
of van de PKN Bredevoort persoonlijk doorgeven.
Ook een telefonische reactie via tel. 0543-451071
is welkom.
kerkenraad Protestantse
Gemeente Bredevoort

Bouw graanmolen in Oeganda gestart
In de afgelopen maanden spaarde

Inkomen voor de school

Stichting Mukwano Oeganda een flink

In het najaar van 2021 ontving Stichting
Mukwano het verzoek van de samenwerkings
partner in Oeganda om mee te denken en te
sparen voor de graanmolen. De graanmolen
maakt het mogelijk voor de gemeenschap om
zelf de kosten van de school op het project (salarissen van leerkrachten, lesmateriaal, onderhoud,
etc.) te kunnen dragen.
De molen kan op verschillende manieren worden
ingezet. Het plan is om de lokale bevolking de
mogelijkheid te geven tegen een kleine vergoeding hun granen te verwerken. Daarnaast kan
grootschalig graan worden ingekocht, gemalen
en vervolgens worden verkocht in de omliggende dorpen en steden. Het opzetten van dit
bedrijfje maakt het voor ouders ook mogelijk om
het schoolgeld voor hun kinderen in de vorm van
graan te betalen.

bedrag bijeen om een graanmolen te
kunnen betalen voor de gemeenschap
in Kitgum, Noord-Oeganda.

Groen licht voor de bouw

Zij werd daarbij onder andere geholpen door de
leerlingen van de Groen van Prinstererschool in
Aalten. In april is gestart met de bouw van een
schuur waarin de molen en het graan worden
opgeslagen. Inmiddels vordert de bouw gestaag.

De kosten voor de graanmolen en het bijbehorende gebouw heeft Mukwano de afgelopen
maanden bij elkaar gespaard. De jaarlijkse toetenactie van Mukwano rond de jaarwisseling
was goed voor een opbrengst van ruim € 2.400.
Ook mag de stichting nog steeds rekenen op veel
steun uit de Aaltense gemeenschap, maar ook
uit andere delen van het land. Met de opbrengst
van de toetenactie en al deze giften kon in maart
al groen licht gegeven worden voor de start van

Zomeractie vakantietasjes
Tekst: Ellen Pardijs - Foto’s: Jan Ebbers
Vanuit het Meedoenpact en de Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA) delen we jaarlijks vakantietasjes en cadeaubonnen uit aan gezinnen die het
financieel moeilijk hebben.
Dit doen we in de week voordat de zomervakantie
begint. De cadeaubon is te besteden in de supermarkt en in de tasjes zit divers speelgoed en een
munt waarmee een ijsje gekocht kan worden.
Dit jaar wordt in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo op 148 adressen zo’n extraatje bezorgd.
Vele vrijwilligers zetten zich in om er een leuke
vakantietas van te maken en deze bij iedereen
thuis te bezorgen. We hopen dat de kinderen er
veel plezier aan beleven.
Denkt u nu: wat een leuke geste, daar wil ik graag
aan bijdragen; sponsoren zijn van harte welkom!
Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
info@stichting-dha.nl
NL24 TRIO 0338 6054 60
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dit project. In Oeganda is men daarop meteen
gestart met de voorbereidingen, en inmiddels zit
het dak al op het gebouw waar de graanmolen
en de opslag in moeten komen. Afgelopen weken
hielpen de leerlingen van de Groen van Prinstererschool mee om het resterende bedrag bij elkaar
te krijgen. Met hun acties haalden zij € 1.358,04
op. Hiermee is een totaalbedrag van € 6.500 bij
elkaar gespaard om het gebouw af te maken.
Komende maanden spaart Mukwano verder om
ook de graanmolen aan te kunnen schaffen.
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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

bredevoort

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.

50 jaar organist
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Gerard Wesselink is 50 jaar organist. Op 13-jarige
leeftijd begon hij in de kerk van Ruurlo, wat nu
de protestantse kerk van Ruurlo en Barchem is.
Daarnaast is Gerard Wesselink organist in onze
gemeente en is hij voorzitter en aanspreekpunt
van de groep organisten.
Op zondag 26 juni jl. is in een speciale dienst in
Ruurlo ruim aandacht besteed aan dit jubileum.
In die dienst ging voor ds. Anneke de Hoop, parttime predikant in de protestantse kerk van Ruurlo
en Barchem en een oude bekende in de gereformeerde kerk van Bredevoort, waar ze samen met
haar man predikant was.
De dienst is nog te beluisteren via kerkdienst
gemist.nl. Op die website Gelderland aanklikken
en daarna Ruurlo.

Overzicht giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen
-V
 ia twee gemeenteleden totaal   .   . € 200,00
te verdelen onder KerkVenster, diaconie,
Protestantse Bezoekdienst en Kerk.

Via de bankrekening van de diaconie
- I n plaats van collecte voor
het Plaatselijke Diaconaat   .   .   .   .
- Zending  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
- Vluchtelingenhulp   .   .   .   .   .   .   .
- Hulp Ver Weg Dichterbij  .  .  .  .  .

€
€
€
€

50,00
35,00
50,00
25,00

Via de webshop
-V
 oor de collectes ’Omdat ik via KerkBeeld
de diensten volg’  .  .  .  .  .  .  .  . € 25,00

Collectes in de kerkdienst
05-06 K
 iA Werelddiaconaat  .  .  .  .  .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
12-06 PBD  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
19-06 Diaconie  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
26-06 K
 iA Binnenlands diaconaat  .   .
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

€ 562,50
€ 354,10
€ 452,55
€ 425,32
€ 359,00
€ 279,40
€ 432,40
€ 338,00

Zendingsbussen Oude Helenakerk
- tweede kwartaal  .   .   .   .   .   .   .   .  € 86,63

Kerkradiobusjes
- t weede kwartaal  .   .   .   .   .   .   .   .  € 445,66
1/3 voor Zending, 1/3 diaconie en 1/3 Kerk.
groenekerk@
kerkvenster.nl

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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111 watertanks voor gezond
drinkwater in Kinshasa
Supertrots zijn ze. De mensen van Water For All in Congo hebben 111 watertanks
gebouwd en vijftien metselaars getraind. En dat in een buurt waar tot nu toe
geen enkel project was opgezet.

Dankzij dit project heeft een groot aantal gezinnen in de Democratische Republiek Congo toegang gekregen tot gezond drinkwater. Daarmee
voorkomen ze ziektes en hoeven de 
bewoners
veel minder moeite te doen om aan water te
komen.

Geen waterleiding of waterpomp
Deze mensen wonen in de buitenwijken van de
hoofdstad Kinshasa. Geen enkel huis hier heeft
een waterleiding, er was zelfs geen waterput in de
buurt. Water zit veel te diep in de grond en geen
enkele waterpomp lukt het om van zo diep water
op te pompen. Daarnaast heeft de overheid niet
de financiële middelen om een waternetwerk aan
te leggen. De enige oplossing was het opvangen
van regenwater.

50 jaar vooruit

De oplossing
De Congolese organisatie Water For All in Congo
had daarom samen met de Nederlandse stichting
Hart en Handen in Aktie een goede oplossing
bedacht: het bouwen van regenwatertanks. Deze
stenen tanks zijn eenvoudig te bouwen en zijn
een goed alternatief voor plastic tanks, want het
water blijft er koeler in en de tank kan gemakkelijk gerepareerd worden mocht hij stuk gaan. Alle
bouwmaterialen zijn op de markt in de buurt te
koop en de tanks zijn gebouwd door de getrainde
metselaars die allemaal in de buurt wonen.

Omzien naar elkaar

De watertanks vangen het regenwater op van de
daken van de huizen. In elke tank past 5000 liter,
waardoor huishoudens genoeg water hebben
om de droge maanden door te komen. En ook
belangrijk: de tanks gaan 50 jaar mee!

1500 mensen profiteren
Het was de bedoeling dat met dit project 1000
mensen toegang zouden krijgen tot schoon drinkwater. Het is uiteindelijk drinkwater voor ongeveer
1500 mensen geworden. En de 
metselaars
hebben tijdens de aanleg werkervaring opgedaan
en een goed inkomen verdiend. Alle reden om
trots te zijn op dit succesvolle project!

Protestantse Bezoekdienst

Door elkaar te helpen, bouw je een samenleving waar het voor iedereen goed
toeven is. Ds. Conny Bakhuis van de Protestantse Gemeente Abbenes weet
dat je een naaste kunt zijn voor ieder die op je pad komt.
‘Als kind groeide ik op in Apeldoorn, daar waren
mijn ouders ruim 30 jaar koster van de Grote Kerk.
Ze waren gastheer en gastvrouw met een hoofdletter G. Altijd konden mensen bij hen terecht
voor een kop koffie en een luisterend oor. De lijfspreuk van mijn ouders was: We zijn op de wereld
om elkaar te helpen.
We woonden naast de kerk en het kwam nog
weleens voor dat er bij ons aangebeld werd
door mensen die, zoals mijn moeder zo mooi
zei, ‘op doorreis waren’. Meestal moesten ze de
dominee hebben, maar die woonde een eind verderop. Maar met geld of wat eten was men ook
geholpen. Dan zei mijn moeder meestal: ‘Geld
heb ik niet, eten wel. Kom maar mee.’ Dan werd
de tafel gedekt en dan keken mijn broer en ik met
ogen als theeschoteltjes zo groot naar wat er allemaal verorberd werd.
Soms wordt er bij mij ook aangebeld. Vorig jaar
zomer nog door iemand die ’s ochtends op de
fiets vanuit Amsterdam vertrokken was. Hij was
op doorreis naar Spanje, om daar te helpen in een
klooster. Hij belde aan en wilde graag wat brood
voor onderweg. Zo stond ook ik in de keuken, en
ik moest glimlachen en dacht: Nou ma, ik sta ook
boterhammen te smeren.

In de Bijbel staan ook veel verhalen over mensen
die op doorreis zijn en hulp nodig hebben. Zoals die
koopman uit Lucas 10, die op reis is naar Jericho
maar onderweg overvallen wordt, 
mishandeld
wordt en voor halfdood wordt achtergelaten. Tot
twee keer toe lopen voorname mensen langs
hem heen, maar ze helpen hem niet. Totdat er
iemand langsloopt waarvan niemand het verwacht: een Samaritaan. Hij verzorgt de man en
brengt hem naar een plek waar hij herstellen
kan.
Jezus vertelt dit verhaal nadat iemand hem
gevraagd heeft: ik moet mijn naasten liefhebben,
maar wie is eigenlijk mijn naaste? Jezus vertelt dan dat je naasten niet alleen de mensen
zijn die je kent, die dicht bij je staan. Maar dat
je een naaste kunt zijn voor ieder die op je pad
komt.
We zijn allemaal op doorreis in het leven, u en ik.
En daarom is het goed om naar elkaar om te zien,
om naar elkaar te luisteren. Elkaar te helpen waar
je kunt, waar mogelijk. Want daar bouw je een
samenleving mee waar het goed toeven is, voor
iedereen.’
bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

Het was een gezellige avond van de oude en
nieuwe contactpersonen van wijk Lintelo, nu wijk
Noord sectie 1 t/m 6 en sectie 11 t/m 20. Er zijn
in de coronatijd wat wisselingen van contact
personen in wijk Lintelo geweest, en daar kon nu
wat aandacht aan worden besteed.
Onder leiding van Everdien Lammers hebben
zij geleerd hoe ze borrelhapjes op een andere
manier kunnen presenteren. Het oog wil ook wat.
Het was een geslaagde, leerzame, maar vooral
een gezellige avond.
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Jaarrekening diaconie 2021
Op 17 mei jl. werd in de grote kerkenraad de jaarrekening voor het jaar 2021
behandeld. In de tabel onder dit artikel kunt u de resultaten vergelijken
met de begroting 2021 en het resultaat van 2020.

Inkomsten
Bij de inkomsten staan de opbrengsten van de
pachtgronden bij beleggingen. In de begroting stond dit nog anders en helaas kunnen we
dat niet later aanpassen. Verder valt vooral op
dat de opbrengsten levend geld lager zijn dan
begroot. De toezeggingen in de jaarlijkse Diaconale rondgang dalen wel fors t.o.v. 2020 (8%),
maar toen hadden we ook een uitzonderlijk jaar,
waarschijnlijk ingegeven door corona en het ontbreken van collectes in kerkdiensten. Eigenlijk lag
de opbrengst van de rondgang weer in lijn met
de daling in eerdere jaren. Er is in totaal toch nog
maar liefst € 103.000 opgehaald. Bedankt voor
uw gift!
Wanneer iemand een bedrag overmaakt naar de
diaconie en daar een opmerking bij zet, bijvoorbeeld ‘Voedselbank’ of ‘Oekraïne’, dan boeken
we dat als ‘door te zenden gift’. Dat gebeurt de
laatste jaren weer wat vaker, ook daarom daalt
‘levend geld’ en stijgt ‘door te zenden’. Voor de
totaaltelling van de inkomsten maakt het natuurlijk geen verschil waar een gift terechtkomt.

bredev

Uitgaven
Bij de uitgaven zijn er twee posten te onderscheiden: Kosten en Donaties/giften. Het totaal
aan kosten is ca. € 1.300 minder dan begroot,
terwijl daar ook nog een grote post kosten
‘kerkdienst-gemist’ in zit: € 3.500. We zien het
als een succes dat daar zoveel gebruik van
gemaakt is.
Bij de donaties wijken twee zaken af.
• Plaatselijk is er minder uitgegeven omdat
veel activiteiten niet door konden gaan, zoals
de IKA-vakantieweken. Ook de Protestantse
Bezoekdienst moest veel activiteiten schrappen.
• Wereldwijd begroten we altijd een bedrag van
€ 20.000 voor overige doelen die in de loop van
het jaar voorbijkomen, maar dat was in 2021
niet nodig. We hebben daarom de begroting
niet helemaal gehaald.
Voor de diaconie is het belangrijk dat de jaar
rekening ongeveer op 0 uitkomt, zodat alle gelden
die binnenkomen ook daadwerkelijk zijn besteed.
Welke doelen daarbij gekozen worden is een taak
die erg serieus genomen wordt: gekeken wordt
naar hulporganisaties met lage interne kosten,
met een goede terugkoppeling van resultaten van
ons geld (en niet alleen een algemeen overzicht).
Vaak is er rechtstreeks contact met de hulpverleners. Op deze manier proberen de diakenen uw
giften zo goed mogelijk te besteden.

Inmiddels is besloten dat voor het resultaat van
het boekjaar (€ 20.165) in samenspraak met Kerk
in Actie projecten worden uitgezocht waaraan dit
geld besteed wordt.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.
Namens het college van diakenen,
Johan van Eerden

Ze gaan vertrekken

Zaterdag 9 juli vertrekt de eerste groep kinderen
naar Winterswijk. In een prachtige omgeving en
bij zeer enthousiaste eigenaren is daar een mooi
kamp opgezet. Vijf weken lang mogen daar iets
ruim 200 kinderen en ruim veertig mensen van de
leiding en keukenbrigade de kinderen een heerlijke week bezorgen.
Alles is er klaar voor. De opbouw- en onderhoudsploeg heeft er veel werk aan besteed, aangezien
er een heel nieuw kamp moest worden opgebouwd. Wat daar allemaal bij komt kijken, gaan
we publiceren in de kampkrant, die ook dit jaar
weer in het najaar verschijnt.
Zaterdag 9 juli is dus de aftrap en verzamelen
de kinderen met leiding om 10.00 uur bij de
Zuiderkerk. Dat is altijd weer een mooi gebeuren.
Kinderen die in spanning zitten, vooral de nieuwelingen, ouders die hun kroost achter moeten laten
bij … ja bij wie/wat? En de leiding die zich vaak
op ludieke wijze presenteert. Kortom, leuk om ook
als buitenstaander een keer mee te maken.
Kinderen en leiding, heel veel plezier gewenst!
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Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Ebbers
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Door de week

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen
(Lied 601 uit het Liedboek)

			Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ is een lied
uit 1978. Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis
het op de melodie van psalm 118, maar het werd
pas echt populair op de melodie van Antoine
Oomen. In die vorm kwam het eerst in Gezangen
voor Liturgie (1983) terecht en later in het Liedboek (lied 601). De titel ‘Lied aan het licht’ (dus
niet over of van het licht!), kreeg het pas later.

Licht als beeldspraak
Het is opvallend dat het lied zo populair geworden
is, want het heeft zeker geen eenvoudige tekst.
Steeds als je de tekst leest, openen zich nieuwe
vensters van betekenis en geloof. De beeldspraak
zet in ieder couplet in bij ‘licht’, maar daar komen
in iedere regel nieuwe betekenissen bij. Dat zien
we al in de eerste vier regels.
Prachtig is het beeld van het licht als een actieve
kracht, die ons aanstoot in de morgen. Licht wordt
hier een bijna voelbare fysieke kracht, waarbij
natuurlijk het nieuwe licht van de paasmorgen
– de lichamelijke opstanding – meeklinkt.
Daarna klinkt echter meteen het woord ‘voortijdig’. Het is dus ook een licht dat ons vanuit de
toekomst, die een bevrijdende toekomst is, tegemoet schijnt. Al zingend vraagt de gemeente (let
op hoe mooi er met ‘ik’ en ‘wij allen’ gespeeld
wordt) dringend aan dat licht, om ons allen te
‘overdekken’, als een warme deken in het koude
bestaan.
Meteen na ‘overdek mij’, klinkt: ‘vuur mij aan’.
Het licht is dus niet alleen een goedkope troost.
Het kan in onszelf branden en ons ‘aanvuren’: de
ik/wij word(en) actief deel van het verhaal.

Steeds weer actueel
Een goede tekst toont zijn kwaliteit door in
nieuwe omstandigheden weer nieuwe betekenissen op te roepen. In deze periode, waarin ver-

schillende crises elkaar opvolgen, springen de volgende regels van het lied eruit:
	Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen …
Want we hebben elkaar zo nodig om het verhaal
van hoop levend te houden. Maar ook springt
eruit:
	kijk uit mijn ogen of ergens
al de wereld daagt.
Namelijk, die bevrijding waar de mensen in
Oekraïne zo naar verlangen. En tot slot:
	Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Alles wat ons aan donkere krachten overvalt – een
virus, oorlog, het zal niet beklijven. Het licht (‘van
Hem die leeft’!) zal het laatste woord hebben: het
licht van de opstanding.

Overig liturgisch gebruik
Het Liedboek heeft het lied dan ook bij het Paastriduüm gezet. Als een lied voor de paaswake of
paasochtend. Evenwel zijn er ook woorden die
aan Kerst doen denken, en dan vooral het ‘kind’
(couplet 2, het Licht der wereld?) en het thema
van geborgenheid. En wat te denken van het licht
dat ons ‘aanvuurt’? Als vlammen op de hoofden?
Maar het lied is ook goed in te zetten voor ‘algemener’ gebruik. Het wordt regelmatig gezongen
als lied van hoop en elkaar vasthouden.
dr. Oane Reitsma, predikant van de
Protestantse Gemeente Enschede
bron: petrus.protestantsekerk.nl

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdagochtend van de maand is
de Oude Helenakerk geopend van 09.00 - 09.30
uur voor een moment van bezinning. Even voor
09.30 uur wordt dit samenzijn door de aanwezige pastor met een gebed afgesloten.

Ochtendgebed r.-k. parochie
Elke donderdagochtend (behalve de eerste
donderdag van de maand) is de Oude Helena
kerk van 09.00 – 09.30 uur geopend voor het
ochtendgebed. In deze viering wordt het morgen
gebed gebeden en gedeeltelijk gezongen.
Donderdag 14 juli – ochtendgebed
Donderdag 21 juli – ochtendgebed
Donderdag 28 juli – ochtendgebed

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, en ook een
van de pastores is aanwezig. Een kop koffie of
thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte
welkom!

Vrijwilligers gezocht
voor stilteruimte
U heeft er vast al over gehoord. In samenwerking met de St. Ludger/Paul Parochie is onder de
klokkentoren van de Oude Helenakerk een stilteruimte gerealiseerd.
Het is de bedoeling dat deze ruimte zeven dagen
per week van 09.00-18.00 geopend zal zijn.
Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die bij toerbeurt zorg willen dragen
voor het openen en sluiten van de kerkdeur. De
coördinatie hiervan is in handen van mevr. Joke
Hubers. Doet u mee?
Aanmelden graag bij jokehubers@hotmail.com.

WEL
KOM

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 9 juli 2022

Zondag 10 juli 2022

		Stegemanhof
19.00 uur:

dhr. B. Brethouwer

		Beth San
19.00 uur:

ds. H.J. Zeldenrijk

Zaterdag 16 juli 2022
		Stegemanhof

St. Joriskerk

Kerkdiensten Aalten

Zondag 10 juli 2022
Zuiderkerk

09.30 uur: 	Zangdienst,
koffiedrinken na de dienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 	Kerk, Restauratiefonds
en diaconie

Zondag 17 juli 2022

Zondag 17 juli 2022

St. Joriskerk

Oude Helenakerk

		Beth San

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

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal
collecte:
Werelddiaconaat en Kerk

Zaterdag 23 juli 2022

Zondag 24 juli 2022

Zondag 24 juli 2022

19.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal
19.00 uur: 	ds. H. Knol,
Heilig Avondmaal

		Stegemanhof
19.00 uur:

ds. F. de Jong

		Beth San
19.00 uur:

koor Taborina

Neem en lees

St. Joriskerk

09.30 uur:	ds. R. Israël, Amsterdam,
koffiedrinken na de dienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Doopdiensten Aalten

Juli 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8
9
10

1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11
12
13
14

1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

1 Koningen
1 Koningen
Psalm 15

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18
19
20
21

1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen
1 Koningen

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

1 Koningen
Psalm 141
Lucas 11:1-13

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25
26
27
28
29

Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Psalm 70
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54

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

Bloemengroet Aalten

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Hoens-Breukelaar, Richterinkstraat 24
- mevrouw Houwers-ter Maat,
Adm de Ruyterstraat 43.
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09.30 uur:
collecte:

Zuiderkerk

ds. E. van Deventer
Kerk, orgelfonds en diaconie

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

9 juli	mevr. E. Wevers-ter Haar,
Morgenzonweg 29/08,
7101 BH Winterswijk
9 juli	mevr. J.J.G. Hilbelink-Schreurs
Peperstraat 10, 7121 CT
11 juli	mevr. B. Luiten-Veerbeek
Hogestraat 72/A, 7122 BX
11 juli	dhr. B.J. te Winkel
Kobusweg 13, 7122 WT
11 juli	mevr. W. ter Haar-Prinsen
Frankenstraat 111, 7122 ZS
12 juli	mevr. G.J. Perebolte-Heideman
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
12 juli	mevr. M.B.J. Karsten-Schoorel
Molenstraat 2/A, 7122 ZW
16 juli	dhr. B. Veldhuis
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
16 juli	dhr. G.H. Winkelhorst
Batavenstraat 33, 7122 ZT

17 juli	mevr. H.H. Mateman-Prinsen
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
18 juli	mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole
Geurdenstraat 54, 7122 CG
19 juli	mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper
Dalweg 33, 7122 BB
19 juli	dhr. G.H. ter Horst
Herenstraat 2/1, 7121 DA
19 juli	mevr. J.A. Duenk-Doornink
Geurdenstraat 14, 7122 CG
20 juli	mevr. B. Driessen-Schreurs
Keizersweg 73, 7121 GN
21 juli	dhr. J.B. Wevers
Geurdenstraat 51, 7122 CG
22 juli	dhr. G.B. Pampiermole
Beerninkweg 3, 7121 MD
22 juli	mevr. D.A. Nijman-Heideman
Ludgerstraat 21/09, 7121 EG
22 juli	mevr. G. van Klompenburg-Kloek
‘t Slaa 6, 7123 CV
22 juli	dhr. H. Winkelhorst
Velsdijk 12, 7122 JH

Wijk Zuid

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

Overleden
Op 6 juni is Sjonnie te Loo, na een lange en pittige tijd van ziekte, overleden. We wensen Dianne,
Stef en Pim heel veel kracht, sterkte en troost toe.
En ook de geliefden die om hen heen staan.
Op 29 juni is Clasien de Koning overleden. We
wensen haar man Peter en de kinderen sterkte en
troost toe in de tijd die komt. Clasien vertrouwde
op God en in dat vertrouwen is ze heengegaan.

Zieken
Wim Everts werd plotseling ziek en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij is daar
geopereerd aan zijn galblaas. De operatie is goed
verlopen en hij mag nu thuis verder opknappen.
We wensen hem veel sterkte en beterschap en
hopen dat hij gauw weer helemaal hersteld is.
Ook alle andere zieken wensen we heel veel
sterkte en, waar mogelijk, beterschap toe. Mocht
u het fijn vinden dat ik langskom, dan hoor ik het
graag.

24 juli	mevr. J.B. Lammers-Fles
Ambthuiswal 2/02, 7126 BC Bredevoort
25 juli	mevr. G. Stronks-Piek
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
25 juli	mevr. H.J. Winkelhorst-Lubbers
Koeweide 106, 7121 EK
25 juli	mevr. G.C. Ottevanger-Amersfoort
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 juli	dhr. G.W. Ligterink
Hoge Veld 111, 7122 ZP
26 juli	mevr. D.A. Brethouwer-Meerdink
Barloseweg 18, 7122 PV
27 juli	dhr. W.A. Hoitink
Ringweg 74, 7121 MR
27 juli	mevr. D.J. Timmers-Heideman
Boomkampstraat 4, 7121 ER
28 juli	mevr. H.J. Büttner-Jansen
Koeweide 74, 7121 EK
28 juli	mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers
Bredevoortsestraatweg 111/E, 7121 BG
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

Verhuizing
Mevr. J.W. Lammers-Ormel is verhuisd naar
Ludgerstraat 35-05. We wensen haar daar een
goede en gezegende tijd toe.
Dhr. en mevr. Assink-Migchelbrink zijn verhuisd
naar De Herbergier in Terborg. Hun nieuwe
adres is: Hoofdstraat 98, 7061 CM Terborg. Om
na zovele jaren te moeten verhuizen, is niet eenvoudig. Al het vertrouwde en geliefde achterlaten
is zwaar. Dat geeft verdriet en het vraagt veel
moed en kracht.
We wensen Bernard en Dini alle goeds toe in
hun nieuwe woning, en bovenal Gods onmisbare
zegen. Het is bijzonder om op deze hoge, gezegende leeftijd nog samen te mogen zijn. We
hopen dat ze nog een hele poos samen mogen
zijn op deze nieuwe plek en dat ze nog mogen
genieten van de zegeningen die ze mogen ontvangen samen met degenen die ze liefhebben.

Vakantie
De zomervakantie is begonnen. Velen zijn al
weg geweest en velen gaan nog. Ik wens jullie
een goede en gezegende tijd toe. Ook degenen
die thuis blijven. Soms ook een stille of eenzame
tijd. Als het kan; zoek elkaar op en kijk hoe je er
voor een ander kunt zijn. Een berichtje, belletje,
bezoekje, een glimlach, een vriendelijk woord, een
helpende hand. Het kan zo’n verschil maken.

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

Geen wijkbericht i.v.m.
vakantie ds. Van Deventer
	Speel met je gedachten
geef
ze de ruimte
voel je vrij
geborgen
bevrijd
hoor
de muziek
zing
neurie
de wind blaast
door je gedachten
opgeruimd
Riek Aalbers-Hiddink

Hartelijke groeten,
Anneke Wattel
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Wijk Noord

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

Voor alle chronisch zieken
Jaren geleden schreef ik voor iemand onderstaand gedicht over chronisch ziekzijn. Over het
algemeen kun je zeggen dat een chronisch zieke
vroeg of laat merkt dat de aandacht van de
omgeving verslapt. Hij/zij wil niet altijd klagen,
maar ervaart het leven vaak wel als een dagelijkse strijd. Je lijdt in stilte. Niet alleen aan je
ziekte, maar ook aan de eenzaamheid die het
missen van het sociale en kerkelijk leven met zich
meebrengt. Iemand die al jaren ziek is en voelt
dat haar krachten afnemen is Janny Heusinkveld,
Geurdenstraat 56. Mogen onze tekens van leven
en onze gebeden haar tot troost zijn.
	Onbegreppen
chronisch ziek,
altied muu of altied pien’,
niet eheurd en ongezien.
Niemand die der
achterhen kump kieken,
want van buten
lao-j niet blieken
hoe i’j – anders dan ’t liekt –
laevenslang’ in stilte liedt.

Weer thuis
Corrie Doornink, Bredevoortsestraatweg 3A, is
dankbaar dat ze na drie maanden opname in
het ziekenhuis en Pronsweide weer thuis mocht
komen. Op de verjaardag van Ad nog wel: een
dubbele feestdag dus. Zij wil iedereen bedanken
voor zoveel lieve reacties, kaarten enz.

Overleden
Op 23 juni overleed mevr. Ida van der StoepVerschoor, Frankenstraat 89. Zij is 95 jaar oud
geworden. In de dankdienst voor haar leven,
gehouden op 29 juni, stond haar trouwtekst centraal: Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd (Jesaja 49: 16a).
Na de dienst werd ze te ruste gelegd bij haar man
Dick op begraafplaats Berkenhove.
Wij gedenken haar als een opgewekte, gelovige
vrouw, die liefde kon geven en ontvangen. Haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen
we Gods bemoediging toe, nu ze hun geliefde
moeder en oma moeten missen.
Op 24 juni is overleden Annie Heusinkveld-
Winkelhorst, Ludgerstraat 27/4, in de leeftijd
van 87 jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en
achter
kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun
verdriet en gemis.

Afscheid en welkom
Op 14 juni hadden we een gezellige contactmiddag met de vrijwilligers uit de wijk Groen. We
namen die middag afscheid van Annie Lensink

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

en verwelkomden Alma Rijnders (sectie 7b). Ik
bedankte deze dames al in een eerdere editie
van KerkVenster. Ook namen we afscheid van
Riek Ruessink, die na 22 jaar stopt als sectie
coördinator van sectie 3 en bezoekmedewerker
van sectie 3A (Dalweg, Slingelaan, Steile Dalweg
en ’t Dal). Riek, we willen je bedanken voor je
warme betrokkenheid bij de gemeente en in
het bijzonder bij de mensen in jouw sectie. We
wensen je alle goeds! Riek heeft zelf gezorgd voor
een opvolger, waar we heel dankbaar voor zijn.
Welkom Berthe Helmink-ter Stege, Hogestraat 81.
Een waardevolle tijd gewenst!

Opname in een verpleeghuis
Het komt wel eens voor dat wij (pastores en
bezoekmedewerkers) mensen niet kunnen vinden
wanneer zij zijn opgenomen in een verpleeghuis,
hetzij tijdelijk, hetzij permanent. Ons verzoek is
dan ook om een dergelijke opname door te geven.
Als het om een tijdelijke opname gaat, kunt u dit
doorgeven aan de betreffende kerkelijk werker/
predikant of aan uw bezoekmedewerker. Als het
om een permanente opname gaat verzoeken wij
u dit eveneens door te geven aan het kerkelijk
bureau.

Verhuisd
Vanuit Pronsweide mocht Gerrit te Brake, Driessenshof 7, terugkeren naar Aalten. Zijn nieuwe
adres is geworden: Geurdenstraat 15. Wij hopen
dat u zich daar spoedig thuis zult voelen.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Overleden
Na een kort ziekzijn is op zaterdag 11 juni toch
nog onverwacht overleden dhr. Ter Haar, Ludger
straat 27-05.
Mevr. Jet van Schepen-Grond, Varsseveldsestraatweg 18/M, is zaterdag 25 juni rustig ingeslapen.
Beide families sterkte en Gods nabijheid in dit
gemis gewenst.

Huwelijksubilea

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Stronks-Nijeboer, Engelandsdijk 1,
hopen 13 juli hun 60-jarig huwelijksjubileum te
vieren.
Dhr. en mevr. Radstaak-Wisselink, Polstraat 4/M,
hopen 19 juli hun 65-jarig huwelijksjubileum te
vieren.
Dhr. en mevr. Klijn Hesselink-Bosman, Varsseveld
sestraatweg 14, hopen 20 juli 2022 hun 60-jarig
huwelijksjubileum te vieren.
Hartelijke felicitaties aan het briljanten- en de
beide diamanten bruidsparen. Gods zegen voor
uw komende huwelijksjaren toegewenst.  

Op 9 juli mogen Gerda en Jan Kremer, Brakenweg 6, hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Van
harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een mooie
dag.

Verhuisd

Overleden

Allen die getroffen worden door de stikstofmaatregelen: weet dat er aan u gedacht en voor u
gebeden wordt.

Op 12 juni is overleden Thea Reinders-Genzink,
Stationsstraat 21, in de leeftijd van 69 jaar. Wij
wensen haar man Henk, de kinderen en klein
kinderen Gods nabijheid toe in dit grote gemis en
verdriet dat in hun leven gekomen is.
Op 22 juni is overleden Gerda Freeman-van
Voorst, Geurdenstraat 37 in de leeftijd van 97
jaar. Wij wensen haar partner Jan Straaijer en
allen die in liefde hebben gestaan rond Gerda
Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.
Op 29 juni is overleden Henkie Ratstaak, Adm.
de Ruyterstraat 93, in de leeftijd van 65 jaar. Wij
wensen ook zijn familie Gods nabijheid toe in hun
verdriet en gemis.

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Jenny Wissink-Lievers, Veenweg 6.

Dhr. H.M. Nijman is verhuisd van de Varsseveldse
straatweg naar Geurdenstraat 79. Wij wensen
hem alles goeds in zijn nieuwe woning.

Op het moment dat u dit wijkbericht leest ben ik
met vakantie. Vanaf maandag 25 juli ben ik weer
bereikbaar. In dringende aangelegenheden kunt
u contact opnemen met ds. Folkert de Jong.
Iedereen die op vakantie gaat een goede aankomst op de vakantiebestemming en veilige
thuisreis gewenst.
U allen een goede zomertijd.
Met een hartelijke groet,
uw kerkelijk werker pastoraat,
Wilma de Jong
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Folkert de Jong

Merels

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

Tekst:
Heidi Ebbers

Biertje met de dominee
op woensdag 13 juli
om 20.00 uur bij Schiller
Wie goed opgelet heeft, weet dat we in juni
geen biertje met de dominee hebben gehad. De
dominee heeft er wel eentje gehad, bij CHV Barlo,
maar dat was toch niet hetzelfde ;-).
En nu is het bijna zomervakantie. Tijd om achterover te hangen, te genieten. Er een te nemen en
te toosten op …
… ja, op wat eigenlijk. Op ‘het leven’ is wat vaag,
wat voor leven? Op wat uit je leven wil je toosten?
Waar ben je blij mee, tevreden mee, zo enthousiast over dat je er een toost op wil doen?
Een avond om op te toosten, dit laatste biertje
met de dominee.

Welkom!

Gasten in de kerk
Tekst en foto:
Arnold Arentsen

Ik ontmoet twee zeer meelevende leden van de
PKN-gemeente in Waddinxveen. Ze verblijven in
een natuurhuisje aan de Rikkertweg in Aalten.
Nooit geweten dat daar zo’n mooi huis staat.
Kijk maar eens op Google. Je hoeft voor een heerlijke vakantie niet eens ons mooie Aalten te verlaten. Ik ben echter niet ingehuurd om reclame
te maken voor luxe of idyllische vakantiehuisjes,
maar om mensen te portretteren die de Oude
Helenakerk bezoeken tijdens hun vakantie of vrije
dag.
Deze keer zijn het Wil en Henk Asscheman, zoals
reeds vermeld uit Waddinxveen. Ze komen voor
de rust in Aalten en hebben die perfect gevonden
in het genoemde natuurhuisje. In hun eigen PKNgemeente zijn ze actief of actief geweest bij de
kindernevendienst, de rommelmarkt die ze daar

organiseren, het koffieschenken na de kerkdienst
en allerlei klusjes die gedaan moeten worden in
en buiten de kerk.
Zij heeft op een laboratorium gewerkt en bij de
GGD. Hij heeft een groentewinkel gerund en is na
verhuizing zelfstandig verdergegaan als verhuizer
voor bedrijven.
Beiden vinden ze de Oude Helena een prachtige kerk, vooral de ronde banken vallen hun op.
PG Waddinxveen is een reguliere gemeente en er
is een Evangelische gemeente aan het ontstaan.
Over de verschillen in de diverse kerkgeledingen
willen ze nog wel kwijt: God heeft ons de tien
geboden gegeven. Als we ons daaraan houden,
wat willen we dan nog meer?
Met dit prachtige statement nemen we afscheid.
Wel maken we nog even een foto voor de banken
die ‘rondom het Woord’ staan.

… En nu vraag ik me af, kun je met dieren praten?
Het is bijna dierendag en met groep 3/4 heb ik
het prentenboek Franciscus en de dieren (Piet
Grobler, 2018) gelezen en bekeken. Het prentenboek gaat over de speciale band die Franciscus
had met dieren, hij kon zelfs met dieren praten!
Samen verwonderen we ons over het verhaal en
ik stel een verwonderingsvraag: … en nu vraag ik
me af, kun je met dieren praten?
‘Jazeker juf!!!’, W. springt op van zijn stoel en
gaat staan om zijn woorden kracht bij te zetten.
Met een ernstig gezicht vervolgt hij: ‘Ik kan
Merels!’ ‘Merels? Wauw, wat zou ik dat graag
kunnen!’, bedenk ik mij hardop. Ik heb geluk want
W. wil ons heel graag een lesje Merels geven.
We leren van hem hoe we ‘Hallo’ in het Merels
kunnen zeggen. En we spreken af dat wanneer we
in de pauze een merel op het schoolplein zien we
hem proberen te begroeten in het Merels (en dat
valt nog niet mee wanneer je in groep 3/4 zit en
twee voortanden mist).
Die week hoor ik telkens ‘Merels’ als ik door het
dorp fiets en probeer me voor te stellen waar ze
het over hebben. Door het enthousiasme van W.
luister ik nu veel bewuster naar de vogelgeluiden
en ik herken tussen de merels ook een duif.
De volgende woensdag komt W. naar me toegerend als hij me op school ziet. ‘En juf, lukt het al
een beetje met het Merels?’ Ik antwoord dat ik
het nog best moeilijk vind en vertel hem dat ik
laatst ook een duif hoorde en vraag: ‘Spreek je
ook Duifs?’ W. zegt: ‘Ja, ik kan het wel maar het is
een stuk lastiger.’ Een juf die een stukje van ons
gesprek opvangt vraagt verbaasd aan W.: ‘Kun jij
Duits?’ ‘Nee juf, geen Duits … Duifs!’
Wanneer ik ’s middags naar huis fiets heb ik een
liedje in mijn hoofd dat we met Amio wel eens in
kinderdiensten zongen. Het laatste couplet vond
ik altijd zo grappig:
Hoe zal het in de hemel zijn, hoe gaat het eraan toe?
helpen dan de engelen bij alles wat ik doe?
maar kan ik die engelen eig’lijk wel verstaan
want ik heb met Engels nooit m’n best gedaan
Volgende week toch maar eens vragen
of W. ook Engels spreekt …
(Het lied ‘Hoe zal het in de hemel zijn’
is te beluisteren via YouTube)
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In memoriam
Frieda Gesina
Reinders-Genzink

Ida van der
Stoep-Verschoor

Jetske van
Schepen-Grond

~ Thea ~

~ Ida ~

~ Jet ~

geboren
7 juli 1952
overleden
12 juni 2022

geboren
3 maart 1927
overleden
23 juni 2022

geboren
14 december 1937
overleden
25 juni 2022

Thea Genzink is geboren in Vorwald, een plaats
dichtbij Coevorden over de grens met Duitsland.
Henk Reinders woonde in Zwinderen, een dorp
net aan de Nederlandse kant van de grens.
Voor Henk en Thea bestonden er geen grenzen
en zij trouwden in 1975. Uit dit huwelijk werden
twee kinderen geboren. Met elkaar hebben ze het
heel goed gehad.
Om dichter bij het werkgebied van Henk te zijn,
verhuisden ze naar Aalten. In Aalten begonnen
Henk en Thea een eigen bedrijf in posters. Het
waren drukke tijden en het bedrijf groeide steeds
verder door. Thea genoot van de vele contacten
met de relaties en met de collega’s. Haar creativiteit en warme persoonlijkheid maakten haar
tot een belangrijke spil in het bedrijf. Altijd was
zij zeer betrokken bij het wel en wee van degenen
die in het bedrijf werkten. Voor velen was Thea de
moeder van Reinders Posters.
In Aalten voelde Thea zich helemaal thuis.
Ze genoot van haar werk, van de vele vriendschappen en sociale contacten en ze genoot van
haar fijne huis aan de Stationsstraat. Betrokken
was ze ook bij de kerk en we konden op haar altijd
een beroep doen als het nodig was. Bijzonder
heeft Thea ook genoten van haar kinderen en
kleinkinderen.
Thea was een vrolijke en positieve vrouw die hield
van gezelligheid. Velen hebben ook ervaren hoe
fijn en gezellig het was als Thea erbij was met
haar oprechte interesse voor mensen. Thea was
ook een vrouw die intens kon genieten van kleine
dingen.
Vijf jaar geleden werd Thea ernstig ziek en werd
haar leven totaal anders. Haar ziekte gaf haar
veel beperkingen. Met de grote positiviteit die
haar eigen was ging Thea het gevecht telkens
opnieuw aan. Ze bleef nog altijd dezelfde vrouw
met een warme en grote interesse voor vele
mensen. Helaas voerde Thea een gevecht dat ze
uiteindelijk niet kon winnen. Juist omdat ze nog
zo graag wilde leven en haar gezin niet wilde en
kon loslaten heeft ze gevochten tot het niet meer
ging. Omringd door haar geliefden in die moeilijke laatste periode van haar leven zijn er nog
vele kostbare momenten gedeeld.
Thea Reinders was een gelovige vrouw die ook als
het heel moeilijk was bleef vertrouwen dat God
erbij was en er ook bij zou zijn over de dood heen.
De stralende liefde en warmte van Thea zullen
een bron van licht blijven voor velen!

Ma werd geboren op 3 maart 1927 in Rotterdam.
Zij was de jongste van zestien kinderen. Haar
moeder overleed kort na de geboorte, waardoor
ma werd opgevoed door haar twee oudste zussen,
Lien en Leny. Daar is ze altijd dankbaar voor
geweest. Ma omschreef de periode in het grote
gezin altijd met warmte: Het was altijd druk en
gezellig en we hadden reuzeveel lol.
Toen Dick van der Stoep in haar leven kwam verhuisden ze naar Aalten.
Hun eerste periode hebben ze op Zonneheuvel
gewoond, waar de eerste twee van vijf kinderen
zijn geboren.
Pa en ma hebben in Aalten een grote vriendenkring opgebouwd en ze zijn actief geworden in
diverse maatschappelijke functies. Ma is lange
tijd bestuurslid geweest van Beth-San.
Ma werd oma van veel kleinkinderen en genoot
daar volop van.
Na het overlijden van pa in 2001 is ma in 2003 in
een appartement op de Kattenberg gaan wonen.
Ma heeft hier vele verjaardagen gevierd met al
haar vrienden, vriendinnen en familie.
Ze heeft hier vele jaren gewoond, met veel plezier.
Eind 2016 brak ma bij een val haar heup, en dit
was toch een ommekeer in haar leven. In het
ziekenhuis bleek zij verward en dit ging niet meer
weg.
Tijdens de revalidatieperiode kwam er een mooi
appartement vrij op de Stegemanhof en ze
voelde zich er snel thuis. Ze zat graag op haar
terras te genieten van de reuring om haar heen.
Langzaamaan ging ze wel achteruit, zowel geestelijk als fysiek.
Ondanks haar achteruitgang bleef ze heel lief en
opgewekt.
Haar zorgvraag werd groter en gelukkig kwam er
een appartement vrij op het Hoge Veld.
Ze is op 22 januari van dit jaar daarheen verhuisd. Ze was weer reuzetrots op haar nieuwe
appartement en er was een gezellige huiskamer
met vijf groepsgenoten.
Ze zat hier graag, ze deed mee aan activiteiten
en ze genoot van de aandacht van alle vrijwilligers. En ook hier was ze buitengewoon blij met
de goede en liefdevolle verzorging. Ze heeft vijf
maanden mogen genieten op het Hoge Veld en
toen was ze op. Ze is uiteindelijk rustig ingeslapen
op 23 juni.
haar kinderen

Mama (mem) is op 14 december 1937 geboren
in St. Annaparochie en groeide daar op met
haar drie broers Fedde, Johannes, Gerrit en zus
Wieke in Het Bildt, een voormalige gemeente in
Friesland. Ze ging naar de lagere school in OudeBildtzijl (Ouwe-Syl in het Bildts) en speelde daar
korfbal.
Het gezin verhuisde in 1955 naar een nieuwe
boerderij in de Noordoostpolder (Flevoland).
Mama wilde zeer zeker geen boerin worden en
trouwde op 9 april 1957 te Oude-Bildtzijl met
haar groenteman Willem uit Oude Leije, een
klein dorp boven Leeuwarden, waar ze samen een
eigen groentewinkel startten.
In Oude Leije is zij de trotse moeder geworden
van Tjitske, Jouke Evert en Yke.
De groentewinkel betekende voor hun hard
werken, mama zorgde voor de kinderen en de
winkel terwijl papa met groente en fruit langs de
deuren ging.
In 1964, na het verkopen van de groentewinkel,
zijn we verhuisd naar Leeuwarden waar papa een
baan als groentemanager bij de Coop kreeg.
Daarna verhuisde het gezin naar Emmeloord,
waar Siep geboren is.
In 1969 zijn we verhuisd naar Aalten, een hele
omschakeling voor haar, wat ze prima heeft opgepakt! Ze woonde 35 jaar in de Karel Doorman
straat, waar wij opgroeiden, naar school gingen
en waar Tjitske, Yke en Siep trouwden.
Ze was een warme en zorgzame moeder, die altijd
met raad en daad voor ons klaar stond.
Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom
en mochten graag bij ons thuis komen.
Na het overlijden van papa in 2004 is ze een jaar
later verhuisd naar een kleinere woning aan de
Veemarkt en daarna naar een appartement voor
senioren in De Kattenberg.
Ze stond altijd klaar om ons en anderen te helpen
en heeft veel mensen bijgestaan waarvan de
partner overleden was.
Ook hield ze ontzettend veel van haar dubbele
elftal aan klein- en achterkleinkinderen, die ze
met elke verjaardag trouw een kaart met kleinigheid stuurde.
Haar hobby’s waren breien, lezen, koersbal en
diamond painting (daar kunnen wij een expositie
mee organiseren). Ook ging ze graag naar het
’t Proathuusken in D’n Angang.
De laatste jaren van haar leven waren helaas
zwaar door ziekte en het veel te vroeg overlijden
van haar schoonzoon Jan, dochter Tjitske en
kleinkind Sander.
Haar geloof is tot het laatst aan toe een grote
en belangrijke steun in haar leven geweest. Wij
zullen haar allemaal intens missen, maar zijn ook
blij dat ze rust heeft gekregen!
‘In iedere traan van verdriet, glinstert een mooie
herinnering.’
de kinderen

Hendrik Jan Zeldenrijk
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Laatste viering in de
R.K. Helenakerk
aan de Dijkstraat
Foto’s: Jan Oberink

Helena, keizerin

Tekst: Jos Droste

In heel de wijde wereld wordt zij gerespecteerd:
Helena, keizerin, die zich tot Christus heeft bekeerd.
Zij trok door heel Europa met Constantijn, haar zoon
en deelde om haar liefde met hem de keizerstroon.
In tijden van vervolging had Constantijn een droom:
hij zag een kruis verschijnen, de nieuwe levensboom.
Hij gaf Gods kerk de vrijheid om zonder angst voortaan
haar eigen weg te volgen: een nieuwe tijd brak aan.
Aan armen en vervolgden schonk zij met gulle hand,
en ging op hoge leeftijd op reis naar ‘t Heilig Land.
Daar zocht zij naar de sporen van kribbe, graf en kruis
en bouwde op die plaatsen een prachtig bedehuis.
In menig mensenleven gaat, onder puin en vuil,
voor wie het weet te vinden iets goddelijks soms schuil.
Zo heeft zij in haar leven vol tegenslag en strijd in
Christus’ kruis ervaren hoe hij ook haar bevrijdt.
Wij vragen jou, Helena, als onze schutspatroon, om
voorspraak voor ons allen bij God en bij Zijn Zoon:
dat wij ons voor een ander niet schamen voor het kruis,
maar ‘t als een sieraad dragen in ’t hart en in ons huis.
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Beeld St. Helena
verhuisd
Tekst: Arnold Arentsen
Foto’s: Frans Stoltenborg en Jan Oberink

Zaterdag 18 juni jl. werd in alle vroegte (07.00
uur) begonnen met de verhuizing van het beeld
van St. Helena uit de tuin bij de rooms katholieke
Helenakerk naar de tuin van de Oude Helenakerk.
Frans Stoltenborg namens de R.K.-Parochie en
Harm Hoftiezer namens de PG Aalten hadden
alles voorbereid: van het uitgraven van het beeld
en het vervoer tot aan de plaatsing in de tuin van
de Oude Helenakerk.
Met een grote kraan van Jos Tolkamp werd het
beeld over de beek getild en geplaatst op de
gereedstaande vrachtwagen. Vervolgens ging
het transport naar de Oude Helenakerk. Dat
kwam om exact 08.00 uur aan, toen de klokken
begonnen te luiden, een mooi signaal. Het luiden

van de klokken om 08.00 uur ‘s morgens is overigens een heel oud gebruik. Dat was vroeger de
tijd dat men aan het werk ging.
In de tuin van de Oude Helenakerk had het
bedrijf van Gerben Houwers reeds de nodige voorbereidingen getroffen door een fors gat te graven
waarin het beeld zou worden gezet. 		
Nadat alles afgewerkt was bij de Oude Helena

kerk, het gat gedicht bij de St. Helenakerk en
er graszaad was gezaaid, kon men aan de welverdiende koffie.
Opnieuw is er een onderdeel afgerond van de
plannen om de R.K.-Parochie een plek te geven in
de Oude Helenakerk en haar omgeving. Binnen
kort zal ook het Stiltecentrum onder de toren
gerealiseerd worden. We houden u op de hoogte.
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Drie zomerpuzzels
In de komende drie nummers van KerkVenster plaatsen we telkens een zomerpuzzel. Het is een
woordzoeker. Onder de goede inzenders verloten we een puzzelpakket naar keuze van maar liefst
drie boekjes: een klein, middel en groot puzzelboek.
De oplossing kunt u mailen naar coordinator@kerkvenster.nl of in de bus doen van ons kantoor,
Kerkstraat 2 in Aalten (even de trap op). De uiterste inzenddatum is dit keer woensdag 20 juli.
De prijswinnaar wordt dan bekendgemaakt in het KerkVenster van 29 juli.
Alle drie de puzzels zijn weer gemaakt door Jaap Boer, waarvoor hartelijk dank.

Wat blijft er over?

De pen opgepakt

Pride-deenst
Der sprok der mi-j ene an op straote: ‘Ho von i-j ‘t
zondag?’ Ik kenne de vrouwe neet en had ok neet
zovölle zin um der op in te gaon. Maor … was wal
ni-jsgierig. Wel was zee en wat deed zee daor?
Ik kan net doon of mienen nözze bloodt. Maor
Petrus schöt mi-j in gedachten wel op ‘n belangriek moment zae dat hee der neet bi-j was ewest.
‘Ho von i-j ‘t?’; vroog ik. ‘Geweldig’, zae zee.
‘Allene jammer dat der neet maer van de (normale) zondagse karkgangers bi-j wazzen’.
Bekenden hadden eur dizze dage ‘n paar kaer anesprokken en evraogd weurumme zee daor naor
to egaone was.
Der kwam ‘n mooi gesprek op gang. Zee had
olders en grotolders herkend wel met kindere
en kleinkindere in de karke wazzen. ‘Betrokken’
leu, maor … jammer genog (te) weinig broeders
en zusters wel pal achter den deenst stonden,
vanoet de roomse, protestantse, evangelische en
pinksterkringen.
Volgens eur hadden völle christenen ‘n kans emist
um eur verbondenheid te tonen en te belaeven.
Waor he ‘k ‘t ovver, zöi-j denken? ‘t Geet ovver de
Pride-deenst van zondag 12 juni in de Zuiderkerk
in Aalten.
En … in Wenters worden ik op straote herkend as
geleuvigen homo.
Minus Jentink
minusje@icloud.com
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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.

Verenigingen

’t Praothuusken
Op woensdagmiddag 13 juli is het
jaarlijkse reisje van ’t Praothuusken.

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.

Deze middag is ook meteen de afsluiting voor de
vakantie. We starten daarna weer op woensdag
31 augustus om 15.00 uur met een spelletjesmiddag, zodat er dan ook nog voldoende tijd
is voor een praatje. Allemaal alvast een fijne
vakantie!
Dien Scholten - tel. 0543-476042
Dinie van Lochem - tel. 0543-475007
Lidy Heusinkveld - tel. 0543-475657
Jolanda Wevers - tel. 06 26928997

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

Spoorzoeken
in Slangenburg
Activiteitenagenda
We willen jullie van harte uitnodigen om eens een
kijkje te komen nemen in het Upstream café, dat
elke zondagavond geopend is van 19.00-21.00
uur (Landstraat 2 Aalten). Een unieke plek in ons
dorp, waar mensen gewoon even binnen kunnen
lopen voor een kopje koffie, een goed gesprek
of vragen. Elke zondagavond wordt er ook een
korte stream afgespeeld met een laagdrempelige boodschap, zodat de mensen niet met lege
handen naar huis gaan.
Team Upstream café Aalten
Wim & Mirjam Wevers
Henkjan & Tirsa Lieftink
Timo & Nienke Simmering

10-07-2022 ‘ Open huis’ bij het labyrint
14.00 - 16.00 uur
15-07-2022 Natuurwandeling (vanaf 10.15 uur)
17-07-2022 ‘ Open huis’ bij het labyrint
14.00 - 16.00 uur
22-07-2022 Geen wandeling i.v.m. zomerstop!
24-07-2022 ‘ Open huis’ bij het labyrint
14.00 - 16.00 uur
29-07-2022 Geen wandeling i.v.m. zomerstop!
31-07-2022 ‘ Open huis’ bij het labyrint
14.00 - 16.00 uur

Meer informatie via www.spoorzoeken
slangenburg.nl/Agenda

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
29 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 20 juli 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

Op Avontuur

Nieuws van
de jeugdraad

Het is zomer, en vakantie! Tijd om eropuit te gaan.
Gebeurt er bij jou nooit zomaar iets spannends?
Dan zorg je toch dat er wat gebeurt: ga gewoon op
Avontuur! Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt
het thuis doen, of in je eigen wijk, of op de camping
met een zelfgemaakte schatkaart. Of door gewoon
om je heen te kijken en te zien wat voor moois er te
ontdekken valt. Of door in een boek te duiken en je
mee te laten slepen in een avontuur. Zomaar thuis
op de bank vertrekken naar een andere (fantasie)
wereld. Maak een kijktafel van je plannen, of juist
van de avonturen die je hebt beleefd. Of maak een
avonturenboek. Zo beleef je je avonturen keer op
keer opnieuw.
Op avontuur gaan is van alle tijden: zelfs in de Bijbel
deden ze dat al. Jezus stuurde zijn leerlingen op
pad, en ook nu worden we opgeroepen om eropuit te
gaan.
Dus maak je plan voor wat nú kan, omhels je zomer
tijd! Geniet van je vakantie, durf, en ga op avontuur!

Schrijf en teken je eigen avonturenboek
(idee en tekst van Edith Vos-van Norren)
Wordt het een zomer om nooit te vergeten? Met
een eigengemaakt avonturenboek kun je ervoor
zorgen dat je deze zomer voor altijd onthoudt.
Schrijf iedere dag één regel op in dit boekje en
bewaar de mooiste herinneringen aan jouw zomer.
Daarnaast is er ruimte in dit boekje om een sticker,
tekening of bijvoorbeeld een bloem toe te voegen.
Zo maak je van je avonturenboekje een kunstwerk en
bewaar je je herinneringen op een unieke manier, en
kun je er steeds weer van genieten.

• Op 17 juni is jeugdouderling Femke getrouwd
met Richard. Ook de jeugdraad was voor dit
feest uitgenodigd en ging op de foto. Kun jij
herkennen wie de jeugdouderlingen zijn?
• Op zondag 24 juli willen we het jeugdwerk
seizoen afsluiten met een gezellige barbecue
en spelletjesavond voor jongeren van 13 tot
20 jaar. De middag zal starten vanaf 17.00
uur bij Femke in de tuin (Grevinkweg 13).
We willen jullie vragen om je favoriete gezel
schapsspel mee te nemen, zodat we tussen
het barbecueën door gezellig spelletjes kunnen
spelen. Kom jij ook?

komt. Naai de blaadjes met een rijgsteek aan
elkaar. Knoop de draad aan de binnenkant vast en
knip hem af.

Aan de slag
• Schrijf voorop met mooie letters:

Avonturenboek van ....
• Schrijf regelmatig wat in je boekje. Schrijf een
paar woorden over een dag waarop je iets onder
nomen hebt, schrijf wanneer je een heel leuke dag
had, of wanneer je een avontuur hebt beleefd, en
versier de bladzijde verder met een tekening, een
toegangskaartje, een foto, een klein voorwerp of
wat je maar kunt bedenken.
• Vergeet niet de datum erbij te zetten
Laat je boekje aan het einde van de zomer aan je
vrienden en familie zien. Dan zullen ze vast zeggen:
‘Wat heb jij bijzondere avonturen beleefd deze
zomer!’ Veel plezier!
(De tekst, afbeeldingen en ideeën komen van
geloventhuis.nl. Op deze site vind je nog meer leuke
ideeën en thema’s.)

Nodig
• Een klein boekje met blanco bladzijden,
of een zelfgemaakt boekje van A4 blaadjes
• Grote naald en garen
• Kleurpotloden, viltstiften, pennen, verf
• Lijm, om kleine voorwerpen (zoals bloemen,
grasjes, veertjes) in te plakken

Doen: Boekje maken
Wanneer je het boekje helemaal zelf maakt, neem
dan een aantal (zes of acht) A4 blaadjes en vouw ze
dubbel.
Prik een gaatje in het midden van de vouw, en nog
twee gaatjes op 5 cm afstand van het midden.
Neem de naald met garen en maak een knoopje
onderin. Zorg dat het knoopje aan de binnenkant

Om een beetje te kunnen inschatten hoeveel we
moeten inkopen, is het handig om te weten hoe
veel mensen er ongeveer komen.

Zou je daarom voor
vrijdag 22 juli een
mail willen
sturen naar
jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
of een appje naar
tel. 06 48623833 ?

