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Rijden in een dikke Mercedes
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto: Jan Oberink

Bijna iedere Aaltenaar kent het verschijnsel ‘elektrocar’, heeft er zelf gebruik van
gemaakt of in elk geval er wel eentje zien rijden. Nu niet meer weg te denken.
Maar wanneer is het allemaal begonnen en wie zijn de bestuurders ervan?
KerkVenster is benieuwd naar wat hen drijft en gaat in gesprek met twee
chauffeurs: Jan Ebbers en Harm Veldhuis.

Toen in 2012 de nieuwe Stegemanhof er eenmaal was, is men met een ‘elektrocar’, toen nog
open, begonnen. Die was bestemd om van de ene
locatie naar de andere te pendelen, zowel voor
het vervoer van personen als materiaal. Wijlen
Alex Boom was een van de eerste chauffeurs. Al
snel was er de wens voor een dichte car en aangezien er ook meer gereden werd voor ouderen uit
de wijk was een tweede car een logisch gevolg. En
nu rijdt er nog één ‘golfkarretje’ en sinds kort is er
ook een ‘elektro-auto’. Joke Meinen van Stichting
Marga Klompé coördineert het geheel en Dirk ter
Maat is de technische leider. Hij maakt ook de
roosters. Er zijn genoeg chauffeurs, 2 vrouwen en
23 mannen. Wanneer iemand een keer niet kan
moet diegene zelf voor vervanging zorgen. Voor
de ritten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Zowel de diaconie van de PG Bredevoort als die
van de PG Aalten dragen naast maatschappelijke
instellingen bij aan de kosten van de ‘elektrocar’
en ‘elektro-auto’.

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om chauffeur
van de ‘elektrocar’ te worden?
Harm vertelt dat hij al bijna 15 jaar als vrijwilliger
voor de Stichting Marga Klompé werkt: ’Ik werd
gevraagd als chauffeur voor Tafeltje-dek-je. Dat
deed ik met diepvriesmaaltijden vanuit ’t Hoge
Veld en later ook Beth San. Je bracht dan eens per

Foto’s en
ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

een rit wil bespreken. Je noteert de rit op de tijd
en dag die gevraagd wordt. Dus de chauffeurs
noteren de ritten voor elkaar in het rittenboek.’
Jan: ’De ochtenddienst begint om 9.00 uur. Dus
vóór die tijd kijk je welke ritten er aangevraagd
zijn. En soms, wanneer je eerder klaar bent, neem
je een rit van je maat over. Wij nemen trouwens
alle ritten aan. Wij oordelen niet of zo’n rit wel
of niet kan.’ Harm voegt eraan toe: ‘We rijden
in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen. Het
liefst hebben we dat mensen de tijden van de
heen- en terugreis aangeven. Anders lopen we
mogelijk vast. We rijden elk kwartier.’ Jan: ‘Na
corona is het wel minder druk. Mensen gaan
minder op visite bij elkaar. Wel blijft het bezoek
aan de dokter of kapper doorgaan. We rijden in
het dorp soms hele korte stukjes. Afstanden waar
je een ander niet voor wil vragen, bijvoorbeeld
van De Hoge Grindte naar het centrum. Daar
zijn wij voor. We kunnen mensen vlakbij de plek
afzetten waar ze moeten zijn.’ Harm: ‘We zijn
ook wel flexibel. Officieel beginnen we om 9.00
uur. Maar als iemand de trein van 9.00 uur moet
hebben, willen we best iets eerder beginnen. En
als een etentje iets na 18.00 uur eindigt, willen
we ook wel even wachten. Maar het moet geen
gewoonte worden. Het principe is dat de car van
9.00 uur - 18.00 uur rijdt.’
week 18 tot 20 pakjes rond. Maar dat liep sterk
terug en stopte. Op een gegeven moment heeft
Joke Meinen, de coördinator van de ‘elektrocar’, mij benaderd en ik heb ja gezegd. Luuk van
Arkel heeft mij ingewerkt. Dat was eind 2013,
begin 2014.’ Jan Ebbers is in september 2017
begonnen: ‘Ik wilde geen vergaderingen meer,
maar wilde nog wel vrijwilligerswerk doen. Ik ben
door Rudi Prinsen ingewerkt. Er zijn twee ‘elektrocars’. Die rijden elke dag, ’s morgens en ’s middags. Op zaterdag en zondag rijdt er maar één
car. Je rijdt als tweemanschap. Harm en ik werden
aan elkaar gekoppeld en dat klikte.’ De heren
kijken elkaar lachend aan. Harm voegt er nog aan
toe dat hij aanvankelijk als oproepkracht op de
lijst stond. ‘Dat was niet fijn. Nu heb ik een vaste
dag, de vrijdagmiddag. Daar kun je in je planning
rekening mee houden.’

Jullie rijden dus met z’n tweeën.
Maar hoe worden de ritten georganiseerd?
En waar rijden jullie?
Harm: ’Er is een moment van overdracht, om
12.45 uur. Onze dienst begint om 13.00 uur en
stopt om 18.00 uur. Vroeger reed men tot 19.00
uur. Maar als het wat uitliep werd het al gauw
20.00 uur en dan was je avond al een stuk voorbij.
Dit is fijner. Bij de overdracht wordt het rittenboek
overgedragen aan de volgende chauffeurs. We
nemen het blad met de ritten voor onze dienst
eruit en kopiëren dat. Chauffeur 1 houdt het
boek, de ander heeft de kopie. Tijdens de dienst
kan chauffeur 1 gebeld worden door iemand die

Waarom zou je dit werk willen doen?
Jan: ‘Je krijgt dankbare reacties. Dat is plezierig
aan het werk. Mensen vertellen in de beslotenheid van de car vaak hun verhaal. Je bouwt een
band op met de mensen die je regelmatig vervoert. Soms, na bepaalde tijd, kan iemand niet
meer mee. Harm en ik ook, zoeken zo iemand dan
soms nog enige tijd op.’ Het beginpunt van elke
dienst is de Stegemanhof. Vaak zitten er dezelfde
mensen. Jan: ‘Daar maak je dan wanneer je op
een rit zit te wachten een praatje mee. Je raakt
meer betrokken bij de mensen in de Stege
manhof. Zo heb ik me een half jaar geleden aangemeld voor het schilderen in de Stegemanhof.
Dat doe je dan met twee collega’s. Het duurt
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Dan is het ook klaar.’
Ergens bij betrokken zijn en ervoor zorgen dat de
wereld er een beetje beter uitziet, motiveren hem
om vrijwilligerswerk te doen. Lachend: ’Maar we
zijn geen heiligen hoor.’ Voor Harm geldt dat hij
dienstbaar wil zijn: ‘Je wilt ook nuttig zijn. Je voelt
dankbaarheid en je krijgt dankbaarheid. Mensen
vinden het soms raar dat wij als chauffeurs niets
krijgen. Ze willen dan toch hun erkentelijkheid
laten blijken zoals die ene vrouw die ons altijd
6 pepermuntjes in een papieren zakdoekje gaf.
Overigens krijgen de vrijwilligers eens per jaar een
gezellige avond aangeboden door SZMK en krijgt
men ook een attentie in december.’ En hoe leuk
Jan het rijden vindt, werd een keer treffend onder
woorden gebracht door iemand die hem wel vaker
met de ‘elektrocar’ door Bredevoort zag rijden:
‘I-j kiekt alsof i-j in een dikke Mercedes riedt.’
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Overdenking

Bezoek het bloemenveld

door ds. Ada Endeveld

De leden van
de werkgroep
Groene Kerk
verwijderen
het onkruid
‘luuzemelde’.

Als je langs bloeiende aardappelvelden fietst,
kun je de honing ruiken. Dat deed me denken
aan de lezing, die voormalig burgemeester
Berghoef hield op 1 mei in de St. Joriskerk in
Bredevoort de ‘preek van de leek’. Hij had het
voornamelijk over zijn grote voorliefde voor
bijen. Een prachtig onderwerp waar nog veel
meer over gezegd kan worden dan hij deed
in zijn bondige betoog. Ik bedacht later dat
ik helaas nooit over deze nuttige dieren zou
kunnen preken, omdat ze niet voorkomen in de
Bijbel. Dat heb ik opgezocht. Over honing wordt
geschreven, maar bijen schitteren door afwezigheid. Schapen, runderen, varkens, sprinkhanen
en zelfs de Leviathan komen wel voor, bijen niet.
Misschien zijn ze over het hoofd gezien. Voor
een zomermeditatie zijn bijen een mooi thema.
Bijen zijn trouw aan hun volk en koningin. Mijn
oom, die ook imker was, schreef daarover het
volgende poëzie-albumversje in het album van
mijn zus.
	Wees zo ijverig als een bij
die nectar puurt al op de hei
die netjes raten bouwt
en verder op de koningin vertrouwt.
Vertrouw jij ook op de Koning,
die ieder geeft zijn woning,
die zelfs om het kleinste diertje geeft
en ook voor jou een plekje heeft?
Zo kan de schepping ons niet alleen inspireren
tot dankbaarheid vanwege haar schoonheid,
maar ook een voorbeeld voor het leven zijn.

Pluktuin
Meerdere foto’s en een artikel verderop in
dit nummer op een aantal pagina’s.
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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

bredevoort

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

Giften via bank

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

Diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

€ 30,00

Collectes in de dienst
Kerk juni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 291.10
Diaconie mei / juni .   .   .   .   .   .   .   .  € 604.60

Bedankt
Wij feliciteren
Mevr. J.D. Drenthel-Vreeman, Haartseweg 12,
viert op 13 augustus haar 91e verjaardag. Van
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst
met allen die u dierbaar zijn.

Zieken
We wensen allen die ziek zijn, zo mogelijk spoedig
herstel toe. We wensen allen die behandelingen
ondergaan veel geduld toe en we hopen dat de
behandelingen tot betere gezondheid mogen
leiden. Dat zij die het geestelijk moeilijk hebben
wegen vinden naar verwerking.

Overleden
Op zaterdag 16 juli is overleden Hermina
Johanna Navis-Luiten (Hermien) in de leeftijd van
86 jaar. We wensen haar partner Wim Tolkamp,
haar kinderen en zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind en allen die haar zullen missen,
veel sterkte toe.

Het nieuwe bord bij de
ingang van de pluktuin, dat
het oude gaat vervangen.

Pluktuin
De pluktuin aan de Bredevoortsestraatweg staat in volle bloei. Op het
moment zijn het vooral de gele teunisbloemen die opvallen, maar er is van
alles, wat er bloeit. De teunisbloemen
zijn wat groot om te plukken maar het
mooiste om te bekijken in de schemering. Eigenlijk zijn het nachtbloeiers.
Wil je iets heel bijzonders zien, ga dan
net voor zonsondergang kijken. Dan
gaan de teunisbloemen heel snel open
(op de website van Bredevoort vind je
bij dit stukje een filmpje). In het kerkblad is dat een beetje moeilijk om te
laten zien. Soms komen ons opmerkingen ter ore, dat er niet het hele
jaar door een aanbod van bloemen is.
Voor de duidelijkheid: dat is niet direct
een wilde pluktuin, dat heet een tuin,

Giften en collectes

ds. Ada Endeveld

waar je de borders regelmatig vol met
nieuwe bloemen zet. Een pluktuin verandert mee met het seizoen. Vanaf
mei tot en met de zomer is het hoogtepunt. Vind je van de weg af dat het
weinig voorstelt, loop er dan eens over
de gemaaide paden doorheen. Op het
ogenblik vliegen er de boomblauwtjes (blauwe vlindertjes). Ook vinden
sommige vogels juist dat hoge gras
heel fijn om zich in te verschuilen. Misschien vliegt er een patrijs of fazant
op, als je er wandelt. De bijen en vlinders houden ook van dit landschap.
Die bewegen met het seizoen mee, net
als sommige mensen. Toen ik er vorige
week langskwam, kwam er net een
moeder met haar dochtertje vandaan.
Ze hadden bloemen geplukt.

In de periode dat onze zoon langdurig in het
ziekenhuis lag, werd er voor hem gebeden,
er werden kaarsjes voor hem opgestoken, hij
kreeg heerlijk fruit, wij kregen bloemen uit
de kerk en kaarten, appjes, telefoontjes met
bemoedigende woorden.
Het voelde zo goed dat u/je zo met hem en
ons meeleefden en hiervoor willen we u/je
heel, heel hartelijk danken.
Inmiddels is Daan weer thuis om verder aan
zijn herstel te werken.
Met hartelijke groeten,
Frits en Ans Laarman

Samen Eten op woensdag 24 augustus
De eerste keer Samen Eten is een week verplaatst,
omdat op 17 augustus de tv met ‘Zomer in
Gelderland’ in Bredevoort aanwezig is.
Op woensdag 24 augustus vanaf 16.00 uur bent
u welkom voor een kop koffie en willen we een
eenvoudige maaltijd van soep en broodjes delen.
Opgeven bij de beheerder van ’t Koppelhuis
Marion Radstake of bij Ada Endeveld.

Welkom
in de openbare pluktuin
Bredevoort
Deze plukplaats is voor een ieder vrij toegankelijk.
Wij nodigen u van harte uit om er doorheen te
wandelen, te genieten van hetgeen hier groeit en
bloeit of om een Bredevoorts boeketje te plukken

Een paar regels voor de goede orde
- Zorg

dat er ook voor diegenen die na u
komen nog voldoende te genieten valt.
- Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van
de gemaaide- en gebaande paden.
- Honden dienen aangelijnd te zijn en
eventuele hondenpoep dient opgeruimd
te worden.
- En laat geen afval achter.
Dit voormalige weiland is beschikbaar gesteld door
De Kerk van Bredevoort en ingezaaid met een
bloemenmengsel, dat vooral in het voorjaar zal bloeien.
Ook zijn en worden hier nog een aantal bomen geplant.
Deze tuin is een onderdeel van het project Groene Kerk

5

Sint Plechelmuskerk
De Lutte
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen,
Velen van u zullen ongetwijfeld al in De Lutte
of de omgeving daarvan zijn geweest. In deze
prachtige fiets- en wandelomgeving staat
deze grote kerk in het centrum van het dorp.
Op de plek stond oorspronkelijk een ‘Waterstaatskerk’. Deze werd gebouwd in 1831 en dit
werd mede mogelijk gemaakt door giften van
koning Willem I. Deze Waterstaatskerk werd in
1930 grotendeels weer afgebroken en in omgekeerde richting, nu als kruiskerk, herbouwd.
Het is een vrij donkere kerk. Dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de vele gebrandschilderde ramen, die samen met andere mate
rialen uit de oude kerk komen.

Expositie
Wat me echter opviel in deze kerk was een vrij
uitbreide expositie over engelen. Nooit geweten
dat er zoveel engelen waren. Een 
speciale
commissie heeft de engelen en engeltjes overal
vandaan gehaald en daarmee een prachtige
expositie ingericht. De expositie is de hele
zomer elke dag te bekijken in de kerk.
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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

Pluktuin van de Groene Kerk
Foto’s: Gea Evenhuis, werkgroep Groene Kerk

bredevoort

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

Gea Evenhuis

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.

Giften PBD
groenekerk@
kerkvenster.nl

De mensen die wij
gesproken hebben,
zijn enthousiast.
Jan Haring sprak
voortvarend over dit
project. Gerrit heeft er een
prima bankje neergezet.

Aly Korthout  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 6,00
Hannie Ormel   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 5,00
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Achtergrond en samenvatting
van YODEP-programma’s
Youth for Development and Productivity (YODEP) is een op kinderen en
jongeren gerichte non-profitorganisatie, opgericht in het jaar 1998 om te
reageren op de benarde situatie van de Malawische kinderen en jongeren
die leven en opgroeien in een risicovolle omgeving en die worden geplaagd

Ontwikkeling van de jeugd

door armoede, onwetendheid, ondervoeding en veel overdraagbare ziektes.

YODEP ondersteunt jongeren door ze te trainen
zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen
nemen en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en
in staat zijn om doelen op te stellen en die doelen
te bereiken, en ze op te leiden in een beroeps
opleiding. We verbinden jongeren met potentiële
werkgevers via ons loopbaangidsprogramma.
YODEP beheert dit via jeugdclubs.

Voorschoolse ontwikkeling onderwijs

YODEP bestaat om een omgeving te creëren
waarin kinderen en jongeren in Malawi hun volledige potentieel kunnen benutten door middel
van levensonderhoud, het opbouwen van vaardig
heden, onderwijs, gezondheid, mensenrechten
en humanitaire hulp. Het is onze wens om een
Malawische samenleving te zien waar burgers

gezond, geletterd, zelfredzaam en vrij van bittere
armoede en hopeloosheid zijn.

Wezen/kwetsbare kinderen
YODEP ondersteunt weeskinderen en kwetsbare
kinderen door hen te voorzien van maaltijden in
hun huizen, schoolgeld te betalen aan kinderen
uit arme families en aan wezen. YODEP zorgt
ook voor tweedehands kleding, woningbouw
en andere basisbehoeften. Tot nu toe heeft het
programma 630 weeskinderen geregistreerd.

Kinderen/jongeren met een handicap
YODEP helpt ook kinderen met verschillende handicaps door rolstoelen en andere ondersteunende
middelen te geven. Tot nu toe heeft de organisatie 280 kinderen met een handicap geregistreerd. De organisatie betaalt ook schoolgeld voor

kinderen met een handicap. We ondersteunen
deze kinderen via hun ouders, we geven leningen
aan deze ouders zodat ze een klein bedrijf kunnen
runnen en hun kinderen kunnen voorthelpen..

Kinderen met hiv/aids
YODEP ondersteunt kinderen met hiv en aids door
hun voedzaam voedsel te geven om hun immuunsysteem te versterken, counseling en andere
basisbehoeften te bieden. Tot nu toe zijn 271
kinderen geregistreerd in dit programma. YODEP
geeft jongeren met hiv ook de mogelijkheid om
beroepsvaardigheden te verwerven bijvoorbeeld
naaien/ kleermakerswerk, zodat ze onafhankelijk
kunnen zijn.

Oudere mensen
Een van de kwetsbare groepen die stigmatisering en discriminatie ervaart in Malawi is de
groep ouderen. We hebben gezien dat ouderen in
Malawi worden vermoord omdat ze ervan worden
verdacht heksen te zijn. YODEP beschermt de
rechten van ouderen en zorgt ook voor voedsel,
beddengoed, huizen en andere dagelijkse basisbehoeften.

YODEP promoot ontwikkelingseducatie voor jonge
kinderen in Malawi. In dit programma krijgen
kinderen vanaf 3 tot 5 jaar gelegenheid lessen
te volgen via vrijwilligers. Tot nu toe heeft de
organisatie 296 leercentra in Zumba, Mangochi
en Ntcheu. Het werk van Yodep richt zich op
moeilijk bereikbare gebieden waar de overheid en
andere organisaties niet graag werken.
Het programma registreerde 12928 kinderen
uit 296 centra: de kinderen worden voorzien van
voedsel, groei
monitoringdiensten, psychosociale
ondersteuning, binnen- en buitenactiviteiten.

De donatie van de Protestantse
Gemeente Aalten
Malawi is getroffen door tropische cyclonen.
De commissaris voor rampen in Malawi gaf aan
dat 193.558 huishoudens – wat neerkomt op
bijna een miljoen mensen – getroffen waren
door zware regenval als gevolg van de tropische
stormen.
De commissaris voor rampen in Malawi gaf
ook aan dat 33 mensen waren omgekomen, 20
werden als vermist opgegeven en 158 raakten
gewond. Als onderdeel van haar reactie op de
ramp heeft YODEP aan sommige overlevenden in
basisbehoeften voorzien.
YODEP kreeg steun van de Protestantse Gemeente Aalten om de overlevenden van cyclonen te
ondersteunen. Van deze donaties konden voedselpakketten voor 1627 families uit de districten

Mangochi en Zumba worden aangeschaft, kregen
793 gezinnen aardappelplanten als vervanging
van de mais en andere gewassen die zijn weggespoeld. Tot slot kon er voor 1983 kinderen uit
8 voorschoolse dagcentra voedsel ingekocht
worden zodat zij gevoed konden worden.
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Door de week

Bloemen op je wegen
Op een warme juli-avond maak ik mijn dagelijkse wandeling. Dit keer naar de pluktuin
van de Groene Kerk, vlakbij de watertoren. Ik voel me een beetje zoals vroeger, toen ik
als kind geregeld met mijn opa op stap ging om een veldboeket te plukken.

Op de hoek van de Barloseweg en de Ringweg
zie ik het stukje grond liggen, en via een duidelijk informatiebord kom ik op het pad door de
kleurige tuin. Twee andere vrouwen zijn al aan
het rondlopen. We kennen elkaar niet, maar we

groeten elkaar en zijn het erover eens dat het
een prachtig initiatief is. Overal zijn bijen en hommels druk bezig met het verkennen van de vele
bloemen. Ook de zonnebloemen staan er mooi
bij!
Ik wandel de tuin door en ga een tijdje zitten op
het bankje, om toe te geven aan de sfeer van
deze plek. Zoveel is moeilijk, ingewikkeld en zwaar
in deze tijd vol crises. Maar hier ervaar ik even
een moment van goedheid, vrede, eenvoud. Dat
is mooi.
Het binnenste gedeelte van de tuin is de pluktuin, waar ik wat bloemen uitkies voor thuis. Niet
te veel, want er komen vast nog meer mensen
die van de gastvrije uitnodiging om te plukken,
gebruik willen maken.
Thuis zet ik de bloemen in een glas, dat staat
feestelijk. Het doet me denken aan een regel uit
het gedicht ‘Zondagmorgen’ van Ida Gerhardt:
‘De handpalm is geopend naar het licht’. Ik vind
het bijzonder dat de pluktuin dit bij me oproept.
Benieuwd wie ik de volgende keer tegenkom!
Marieke Andela
(Het gedicht van Ida Gerhardt
staat op blz. 530 van het Liedboek)

Nu elke week andere kleuren ...
Foto’s werkgroep Groene Kerk

Ochtendbezinning
Elke eerste donderdag van de maand 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.
• Donderdag 4 augustus – ochtendbezinning

Ochtendgebed r.-k. parochie
Elke donderdagochtend (behalve de eerste
donderdag van de maand) is de Oude Helenakerk
van 09.00 - 09.30 uur geopend voor het ochtend
gebed. In deze viering wordt het morgengebed
gebeden en gedeeltelijk gezongen.
• Donderdag 11 augustus – ochtendgebed
• Donderdag 18 augustus – 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
een van de pastores is altijd aanwezig. Iedereen
is van harte welkom en een kop koffie of thee
staat gereed.

WEL
KOM

Weeksluitingen

Kerkdiensten
Bredevoort

Zaterdag 30 juli 2022

Zondag 31 juli 2022

		Ambthuis Bredevoort
18.00 uur:	ds. A. Endeveld Heilig Avondmaal

		Stegemanhof
19.00 uur:

dhr. L. Fles

		Beth San
19.00 uur:

St. Joriskerk

Kerkdiensten Aalten

Zondag 31 juli 2022
Oude Helenakerk

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

09.30 uur:
collecte:

ds. E. van Deventer
Diaconie en Kerk

Zondag 7 augustus 2022

Zondag 7 augustus 2022

mevr. M. Rots

Zaterdag 6 augustus 2022
		Stegemanhof

St. Joriskerk

Oude Helenakerk

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

19.00 uur: 	geen weeksluiting

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

Zaterdag 13 augustus 2022

Zondag 14 augustus 2022

Zondag 14 augustus 2022

19.00 uur: 	geen weeksluiting

		Beth San

		Stegemanhof
19.00 uur:

dhr. J. Lievers

		Beth San
19.00 uur:

ds. H. Knol

Neem en lees
29
30
31

St. Joriskerk

09.30 uur:	ds. W. A. Andela, Aalten
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Doopdiensten Aalten

Juli 2022
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
Lucas 12:13-21

Augustus 2022
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
4

Lucas 12:22-34
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Koningen 7:1-12

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

5
6
7

1 Koningen 7:13-26
1 Koningen 7:27-39
1 Koningen 7:40-51

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8
9
10
11

1 Koningen 8:1-11
1 Koningen 8:12-21
1 Koningen 8:22-32
1 Koningen 8:33-43

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12
13
14

1 Koningen 8:44-53
1 Koningen 8:54-66
1 Koningen 9:1-9

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15
16
17
18
19

1 Koningen 9:10-28
1 Koningen 10:1-9
1 Koningen 10:10-20
1 Koningen 10:21-29
Lucas 13:1-9

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:
- fam. De Koning, ‘t Slaa 76
- fam. Jansen, Eligiusstraat 51
- fam. Westerveld, Damstraat 34
- mevr. Kirkskothen-Vreeman, Damstraat 37
- fam. Wissink, Veenweg 6

09.30 uur:
collecte:

Zuiderkerk

ds. E. van Deventer
Zending en Kerk

Kinderen
Oppasdienst (0-4 jaar) en
Kindernevendienst (4-12 jaar)
In de PG Aalten is er elke week oppasdienst en
kindernevendienst. Wanneer er in twee kerken
diensten zijn op zondagochtend, dan is er oppasdienst en kindernevendienst in de Zuiderkerk
en kunnen de kinderen in de Oude Helenakerk
gebruikmaken van de kieskist. Wil je graag weten
wat een kieskist is? Kijk dan even op de website
www.kerkvenster.nl bij ‘kindernevendienst’.
Tijdens een doopdienst is er altijd oppas- en
kinder
nevendienst. De oppasdienst is in de
Zuiderkerk in zaal 2 en in de Oude Helenakerk in
het keldertje van Elim.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

30 jul	dhr. D.W. Luiten
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
31 jul	dhr. J.H. Klijn Hesselink
Varsseveldsestraatweg 14, 7122 CC
2 aug	mevr. W. Heinen-Heideman
De Hare 26, 7121 XH
2 aug	dhr. A.J. Houwers
Elshoekweg 18, 7122 NG
3 aug	mevr. A. Gros-Kuiper
Geurdenstraat 24, 7122 CG
4 aug	dhr. H. Nijman
Koeweide 96, 7121 EK
5 aug	dhr. W. Nijenhuis
Hogestraat 96, 7122 BZ
5 aug	mevr. B.G. ter Heurne-Wesselink
Bodendijk 46, 7121 GL
6 aug	dhr. J.W. Harbers
De Hoven 23, 7122 BJ
6 aug	dhr. A.J. Somsen
Wolterinkweg 7, 7122 MD

6 aug	mevr. J.A. Mengerink-Hulshof
Grote Maote 29, 7123 CB
7 aug	mevr. D.A. Hoftijzer-Colenbrander
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
7 aug	dhr. D.J. Lammers
Richterinkstraat 10, 7122 ZB
7 aug	mevr. H.C. Bruil-Lubbers
De Pas 52, 7123 AG
8 aug	dhr. H.J. Klijn Hesselink
Hovenstraat 10, Varsseveld, 7051 CV
8 aug	dhr. J.G. Wechgelaer
Geurdenstraat 12, 7122 CG
11 aug	mevr. J. Soede-Voorneveld
Dinxperlosestraatweg 92, 7122 JH
12 aug	dhr. W. Hakstege
Manschotplein 75, 7121 BL
12 aug	mevr. D.G.H. Klijn Hesselink-Eeltink
Welinkweg 6/A, 7122 PL
13 aug	mevr. J.B. Kuenen-Schreurs
Varsseveldsestraatweg 25/1, 7122 CA
15 aug	dhr. B.W. Klein Entink
Haartsestraat 88, 7121 WK
15 aug	mevr. H.B.I. Krajenbrink-Kamerhuis
Ormelstraat 32, 7121 DC

Wijk Zuid

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

Overleden

Verhuizingen

Op 14 juli is overleden Johan Wevers, Geurdenstraat 51 in de leeftijd van 85 jaar. Wij wensen
zijn familie Gods nabijheid toe in hun gemis.

Wanneer je bent verhuisd naar de wijk ZuidPaars: van harte welkom in onze wijk. Mocht een
bezoek op prijs gesteld worden, dan hoor ik dat
graag.

Op 22 juli is overleden Henk Obbink, Slaadijk 14,
in de leeftijd van 91 jaar. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.
Anneke Wattel

15 aug	dhr. J.W. Wiggers
Trompstraat 2, 7122 VW
16 aug	mevr. H.J. Somsen-Klanderman
Ludgerstraat 27/02, 7121 EG
16 aug	mevr. S. Inja-van der Broek
Varsseveldsestraatweg 23, 7122 CA
17 aug	dhr. A. van Triest
Tubantenstraat 94, 7122 CT
17 aug	mevr. D.J. te Winkel-Hiddink
Koeweide 86, 7121 EK
17 aug	mevr. A.G. Luiten-Oosterink
Tubantenstraat 82, 7122 CT
18 aug	mevr. A.W. Kalf-Nijman
Molenstraat 8, 7122 ZW
18 aug	dhr. T.J. Bouwers
Willebrordstraat 9, 7121 DR
19 aug	mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink
Tubantenstraat 42, 7122 CS
19 aug	dhr. W.E. Eppink
Manschotplein 21, 7121 BL
19 aug	mevr. B.H. van Beek-Piek
Geurdenstraat 44, 7122 CG

Zieken
Jan Koskamp, wonende aan de Thijsweg, is opgenomen (geweest) voor een operatie. We hopen
dat de operatie goed verlopen is en het gewenste
effect heeft. Niet iedereen die ziek is of opgenomen, wenst hier genoemd te worden. Ik wens
de mensen die het betreft 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. De
komende periode zal ik verschillende gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of tegenslag (weer) bezoeken. Wanneer u prijs stelt op

bezoek, laat het uw bezoekmedewerker of mij
dan weten.

Overlijden
Tijdens mijn vakantie overleed Roelf (Roelof)
Veldhuis, wonende aan de Rengelinkweg 1, in de
leeftijd van 81 jaar. De uitvaart werd verzorgd
door collega ds. Anne van Voorst uit Dinxperlo.
Roelf Veldhuis laat vriendin, kinderen en kleinkinderen na.

Vakantie
Na vier weken vakantie in Zweden, ben ik blij
weer in Aalten aan het werk te zijn. Degenen die
op reis gaan, wens ik een goede reis toe. Degenen
die thuisblijven wens ik een mooie tijd thuis toe.
Geniet allemaal van het mooie dat de Achterhoek en Aalten ons biedt.

Pastoraat
Op 8 juni was er een contactavond, een infor
matieve en gezellige avond voor en met de
bezoekmedewerkers. Fijn om jullie even te zien en
te kunnen spreken.

Persoonlijk
Mijn huis in Aalten vordert gestaag. De vloer
is gelegd, de badkamer is zo goed als klaar en
diverse wanden zijn al behangen. Ik ben een
dankbaar mens en ontzettend blij met deze
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prachtige plek. Zoals ik al eerder schreef, verwacht ik ergens in de tweede helft van september
naar Aalten te verhuizen. Ik kijk ernaar uit, kan ik
u zeggen.

Algemeen
Ik ben bereikbaar van maandag tot en met donderdag, voor noodgevallen ook op vrijdag en
zaterdag Als ik in gesprek of vergadering ben,
neem ik niet op, maar bel ik zo snel mogelijk
terug. U kunt ook een boodschap op de voicemail
achterlaten, een Whatsappberichtje sturen of mij
mailen.
ds. Elizabeth van Deventer

Wijk Noord

Raadsel

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

Wilma de Jong

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

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

Zieken

Deze keer geen column over mijn belevenissen
tijdens de godsdienstlessen maar een raadseltje.
Om de kinderen na te laten denken over wat de
Heilige Geest zou kunnen zijn wilde ik de vergelijking maken met adem. Daarom begon ik de les
over Pinksteren met een raadseltje: ‘Je ziet het
niet, maar toch is het van levensbelang en is het
hele lokaal ermee gevuld.’ De kinderen wisten vrij
snel dat het antwoord ‘lucht’ of ‘adem’ was.
‘Ik weet ook nog een raadsel, juf!’ antwoordde W.
uit groep 4. ‘Je kunt het niet zien totdat je weet
wat ik ben. Zodra je weet wat ik ben dan ben ik er
niet meer…’
Ik wist het antwoord niet … weet u/jij het? (ik zal
het antwoord in het volgende KerkVenster met
jullie delen :-) ).
(Juf) Heidi

Geen wijkbericht i.v.m. vakantie.

Henk Fukkink is eind juni verhuisd van Het Roessingh naar Zorgboerderij Klein Arfman, Arfmanssteeg 2, 7261 KB in Ruurlo. Henk is een aantal
dagen per week thuis aan de Tubantenstraat 40A,
maar volledig thuis wonen is gezien zijn zorg
behoefte niet mogelijk. Een verdrietige situatie
voor zowel Henk als Ineke. We wensen hen Gods
nabijheid en troost toe in deze moeilijke tijd.
Mevrouw Kuenen-Schreurs, Varsseveldsestraatweg
25/1, heeft al enige tijd te kampen met ziekte.
Ze wil u via mij laten weten dat de chemokuren
nu achter de rug zijn. Annie, we wensen je toe dat
je je eindelijk weer wat beter gaat voelen en dat
je steun mag ervaren van God en mensen.

Vakantie
Op het moment waarop u dit leest heb ik
vakantie. Ik wens u allen een mooie, ontspannen
zomer. Graag tot ziens, horens vanaf 22 augustus.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Folkert de Jong
Predikant
Köstersweide 38
tel. 0543-450600,
06-10941959
folkert.j.de.jong@
gmail.com

Voor wie vakantie heeft:
‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een
vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet
allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke
kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het
leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle
dagen van je leven, die God je heeft gegeven.
Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en
zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag.
Het is het loon dat God je heeft gegeven.’
Prediker 9:7-9

Voor wie bezig is/blijft met
politieke ontwikkelingen:

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

Zieken
Er zijn geen mensen in het ziekenhuis geweest uit
onze wijk in de afgelopen tijd die in KerkVenster
vermeld willen worden. Wij wensen alle zieken en
zij die er omheen staan moed en kracht toe.
In het bijzonder denken we ook aan hen die
alles doen om tegen hun ziekte te vechten maar
die weten dat ze hun ziekte niet zullen kunnen
overwinnen.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich
niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
1 Korinthiërs 13: 4-7

Wat een mooi initiatief van de Groene Kerk,
het plukveld. Goed voor de natuur en
gezellig op tafel!
Berthe Helmink-ter Stege
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Oude Kerken
Tekst en foto: Gea Evenhuis
In juni fiets ik met mijn lief door het Groninger land. We hebben
al eerder de tocht gemaakt langs de Oud Groninger Kerken en
weten welke we graag nog een keer bezoeken. Het is fijn dat ze
vaak open zijn, dat we daar even aanwezig kunnen zijn, in stilte.
Als ik zo in de kerkbank zit, vooraan of achteraan, denk ik aan
mijn stiltemomenten in de Oude Helena; de kerk van mijn nieuwe
woonplek.
De Oude Groninger Kerken zijn vaak gebouwd in de middeleeuwen op een terp, de veilige vluchthaven als het water weer
te hoog kwam. Een aantal boerderijen er omheen, de grond
steeds vruchtbaarder door alle mest. Op veel plekken is dat later
afgegraven zodat er opeens een diepte is ontstaan naast het
kerkhof. Het lijkt wel of elke nederzetting een eigen kerk had, in
verschillende stijlen en niet allemaal eigendom van de Stichting
Oud G
 roninger Kerken, soms wordt dat zelfs expliciet vermeld.
In het weidse Groninger landschap zie ik de kerktorens, als bakens
van herkenning, ik leer ze kennen: de kerk van Midwolde, Niehove, Oldenhove én in het Hoge Land: Hornhuizen, Kloosterburen,
Pieter
buren, Usquert, het heel bijzondere kerkje in Uithuizermeeden, de toren van Eenrum die in de verre omtrek te zien is.
Zou het vroeger ook als veilig baken gekend zijn; mensen op het
land bewust van de aanwezigheid van God en de schepping?
In de kerken is het oud, soms vochtig en de stilte die ik zo op
prijs stel om contact te maken met zoals ik het laatst bij iemand
verwoordde: ‘Ik ben niet van God los ook al kan ik het niet goed
benoemen’. Mijn oog valt op een tekst die in Niehove boven de
uitgang geschreven staat: ‘Ik ben verblyd wanneer men my Godvrugtig opwekt. Zie wy staan Gereed om naar Gods huis te gaan.
Kom ga met ons en doe als wy’.
Mijn gedachten gaan eerst naar de vreemde oproep daar waar
de kerkganger de kerk verlaat. Dan realiseer ik me dat de kerk
een plek is om stil te staan, met elkaar aanwezig te zijn. Ergens
staat immers geschreven: daar waar twee mensen samen zijn in
mijn naam, ben IK aanwezig’. Maar het is wel beperkend als God
alleen maar in de kerk zou zijn. De oproep klopt dus wel, ook als
de kerkverlater weer gaat, gaat hij/zij met God.
Het zou fijn zijn als bij de Oude Helena ook zo’n bordje zou
staan dat iedereen welkom is, maar daar is ze te groot voor om
onverwarmd onbewaakt altijd open te staan. Ik moet nu in mijn
agenda aantekenen wanneer het de eerste donderdag van de
maand is. In het Groninger Land wist ik weer, dat hoe ZHij ook
heten mag, overal is.
Binnenruimte van het kerkje in Niehove
met de tekst boven het houten raster.

Zomerpuzzel
Hieronder de tweede zomerpuzzel van
dit seizoen. Onder de inzenders, die de
puzzel goed hebben opgelost, verloten
we elke keer een pakket van drie puzzelboekjes naar keuze.
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 10 augustus a.s. De prijs
winnaar wordt bekendgemaakt in
KerkVenster van 19 augustus a.s.
De oplossing van de puzzel
uit het vorige nummer is:
er zijn zes en zestig Bijbelboeken.

De winnaar werd na loting:
Ingrid van Lochem, Europaweg 15.
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Gast in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Op deze snikhete dag, woensdag 20 juli, loop ik
de Oude Helenakerk in om ook een beetje verkoeling te zoeken. Dat hebben ook Gerda en Jacco
Lequijt met hun dochter, uit Wormerveer gedaan.
Het valt echter tegen, ook in de kerk is het warm
en dat komt niet zo vaak voor.
De familie Lequijt is lid van de pinkstergemeente
Ruach in hun woonplaats. Een gemeenschap
van ongeveer 80 leden en waarin de familie een
belangrijke rol speelt, met name voor de jeugd en
het activiteitenteam.
Ze bivakkeren in de Achterhoek op camping
De Betteld in Zelhem en vandaag zijn ze in
Aalten, dat ze zich veel kleiner voorgesteld

hadden. Ze zijn gekomen voor het Onderduik
museum. Daar zijn ze al geweest. Ze vonden het
zeer indrukwekkend.
Op hun wandeling door Aalten treffen ze de open
kerk aan. Ze vinden het een heel mooie kerk,

vooral de ronde banken vinden ze prachtig (wie
niet?).
Bij het naar buiten gaan om een foto te maken
vraagt dhr. Lequijt mij of ik nog meer interessante plekken weet om te bezoeken. Ik wijs hun
op het HelenaHuis en de synagoge, Vooral de
synagoge lijkt hen zeer interessant. Ze vragen of
er nog bijeenkomsten worden gehouden, waarop
ik hen vertel dat het nog maar zelden voorkomt
maar dat het dubbel en dwars waard is om dit
gebouw te bezoeken.
Dan volgt het onvermijdelijke: een foto maken.
Hun dochter wil niet maar de ouders gaan
poseren wel en ik wens hen nog een plezierig verblijf op De Betteld en in de Achterhoek.

Leestip: De egel, dat ben ik van Toon Tellegen
Ook over ons

Het is nooit goed.

maar ook over ons, constateert Kees

Egel slaat zelfs halverwege aan het dichten:

van den Berg na het lezen van de

Ja, dit boek gaat niet alleen over egel maar ook
over ons.

Als ik een ander was,
dan wilde ik maar één ding: de egel zijn,
dan had ik stekels,
net als hij,
dan woonde ik onder een struik
en kon ik schuifelen en me oprollen,
thuisblijven wanneer ik thuis wilde blijven
en niemand zien wanneer ik niemand wilde zien,
net als hij wat zou ik dan gelukkig zijn!
maar ik bén de egel
en wil maar één ding:
dat ik een ander was
er zit maar één ding op
en dat is
met grote letters op mijn muur schrijven:

Dit boek gaat niet alleen over egel,

laatste bundel van Toon Tellegen.
Het is geen geheim dat ik een groot liefhebber
ben van de dierenverhalen van Toon Tellegen.
Ook zijn laatste bundel, De egel, dat ben ik, is
weer een parel. Neem alleen al de voorkant. Die is
echt prachtig, en vooral veelzeggend.
Het begint met die tekening van Annemarie van
Haeringen. Alle verhalen zijn voorzien van een
tekening van haar. Knap hoe zij met enkele pennenstreken egel iedere keer zo weet te typeren
dat het perfect bij het verhaal past, en vaak nog
iets toevoegt.

Twee kanten
Op de voorzijde staat een zelfverzekerde, zelfs
licht parmantige egel. Die kant van hem komen
we zeker in de verhalen tegen. Egel kan goed
alleen zijn. Hij voert menig innerlijk gesprek met
zichzelf of met de andere egel in zichzelf, die zich
soms kan vermenigvuldigen tot vele egels meer.
En egel kan ook heel goed ‘nee’ zeggen.
Tegelijk is egel ook een twijfelaar en heeft hij de
neiging tot zelfonderschatting. Dat begint al met
het eerste verhaal waarbij egel in de spiegel kijkt.
Hij doet dat misprijzend (Tellegen is trouwens een
meester in het gebruik van archaïsche woorden,
die hij graag gebruikt en het liefst van allerlei
kanten bekijkt en beklopt naar (nieuwe) betekenis). Hij ziet ook een nieuwe rimpel op z’n voorhoofd. Zeven heeft hij er nu. Maar ondanks dat
misprijzen en die rimpels op z’n voorhoofd stapt
hij toch naar buiten om de zon te gaan eten,
zoals hij dat noemt.

Klein doch diepzinnig
Mooi is dat ook te zien op de voorkant van het
boek. De vier letters van egel zitten namelijk
omgekeerd ook in de naam Tellegen. Het is zelfs
typografisch aangezet met witte letters.
Op de achterkant van het boek wordt dit nog wat
verder uitgewerkt: ‘In De egel, dat ben ik staan de
wederwaardigheden, de verlangens en de diepste
gedachten van de egel centraal. Of zijn het die
van de schrijver zelf?’ Dit lijkt mij een retorische
vraag. Sterker nog: dit boek vol introspectieve,
absurde, ontroerende en grappige verhalen over
de egel gaat ook over mij. Het boek eindigde
vorig jaar zelfs heel hoog in de jaarlijst van de
redacteur Filosofie van Trouw. Ik snap dat: in al
zijn speelsheid zijn deze verhalen over egel ook
kleine doch diepzinnige proeven van nadenken
over de wereld, de ander én vooral zichzelf.

Lees!
Nog één keer die cover van het boek. De eerste
vier witte letters luiden ‘lege’. Dat is Latijn voor:
‘lees’. Ik lees dat als een gebiedende wijs. Met
vreugde heb ik er gehoor aan gegeven.
Doe er zelf mee wat je wilt …
Kees van den Berg,
predikant Pauluskerk Gouda

Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel
onder ISBN: 9789 0214 36791
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Verslag Kliederkerk over David
groot

En we ontdekten hóe
reus Goliath was.

De reus van Suze en Thijs was de aller-, allergrootste. Nog veel groter dan reus Goliath! :-)
(Suze en Thijs staan bij z’n hoofd en ik bij z’n
voeten!)

Zondagochtend 3 juli was er in de Zuiderkerk een Kliederkerk over David en Goliath.
Kliederkerk is samen ontdekken, vieren
en eten. Zo ontdekten we op het parcours,
dat buiten uitgezet was door een aantal jongeren,
hoe het is om op een ander te vertrouwen.
We ontdekten waarom (kleine) stenen zo belangrijk
waren in het verhaal.

Tijdens de viering staken we de kaarsen aan voor
het kaarsengebed en zongen we samen. We hoorden
het verhaal uit de Bijbel over David en Goliath via
een filmpje op de beamer. En we dachten na over
onze ‘reuzen’: moeilijke dingen in ons leven, dingen
die je tegenkomt die heel groot of bedreigend

en Goliath
kunnen lijken. Dingen waar je als een berg tegenop
ziet. Iets waar je bang voor bent, ziekte, verdriet,
ruzie of moeilijke vragen en lastige beslissingen die
je moet nemen. We schreven al die dingen op een
briefje en plakten het op de reus.
Maar we dachten ook na over wat ons kan helpen om
onze ‘reuzen’ te verslaan. Die dingen schreven we op
een steentje. Dit steentje mochten we meenemen
naar huis.
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En nadat we elkaar de zegen toegezongen hadden
was het tijd om gezellig samen koffie, thee en limonade te drinken in de hal. En een lekker spiesje te
eten dat tijdens de workshops was gemaakt.

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.
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.

We sloten de viering af met een bijzonder gebed.
Terwijl we het lied ‘Ik zal er zijn’ zongen werden er,
verspreid over de kerk, bellen geblazen. Bellen die
als gebeden naar boven en door de kerk zweefden.
Als je goed naar de bellen keek zag je daarin de
regenboog als teken van Gods trouw.

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.

We kunnen terugkijken op een geslaagde Kliederkerk! Zien we jou ook (weer) de volgende keer?

Links en onder:
Terwijl we het lied ‘Ik zal er zijn’ zongen werden
er, v erspreid over de kerk, bellen geblazen.
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Welkom- en
overstapdienst
Het schooljaar zit erop, de vakantie is begonnen!
Misschien heb jij afscheid genomen van de basisschool en mag je na de vakantie naar de middelbare.
Of misschien mag je na de vakantie juist beginnen
op de basisschool omdat je vier jaar bent geworden.
Spannend en leuk tegelijk zo’n nieuwe stap. Ook de
kindernevendienst kijkt alvast vooruit naar het
nieuwe (kerk)seizoen en organiseert, samen met
ds. Folkert de Jong, op zondag 11 september om
10.00 uur een welkom- en overstapdienst in de
Zuiderkerk. In deze dienst worden de 4-jarigen
welkom geheten bij de kindernevendienst en maken
de kinderen van groep 8 een feestelijke overstap
van de kindernevendienst naar het jongerenwerk.
Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing :-) .

Dus…
Ben je het afgelopen jaar naar de middelbare gegaan
en wil je graag de overstap maken van de kinder
nevendienst naar het jongerenwerk? Meld je dan
aan voor de overstapdienst!

Óf…
Ben je in het afgelopen jaar 4 jaar geworden en wil je
graag naar de kindernevendienst? Meld je dan aan
voor de welkomdienst!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar:
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

