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Hout, donker, licht
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maart/april 2016

Aan het kruis van hout
een lichaam, moegestreden
genageld en gewond
het laken weggegleden.
Geslagen en bespot
gestorven, opgestaan.
Jezus de zoon van God,
het nieuwe licht breekt aan.
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Het “Barchkerkblad” verschijnt 10
maal per jaar en is een uitgave
van de Hervormde Gemeente te
Barchem. De Hervormde Gemeente Barchem behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het
kerkgebouw staat in het centrum
van Barchem, Borculoseweg 2.
Het “Barchkerkblad” wordt één
maal per jaar (december/januari
nummer) gratis bezorgd bij alle
inwoners van de kern Barchem.

Umdat het mos.
As ik vrogger, al fietsend, de eerste veurjaors loch opsnöve. At ik vulen dat de zonne weer krach kreeg.
Dan kon der zo’n blie gevuul bie mie binnen streumen.
Veurjaor, prachtig, machtig, mooi veurjaor .
De zommer kwam der an!

Tel. nr. Barchkerk en de Wingerd:
0573 442441
Abonnementen en adreswijzigingen
Annemarie Platerink-Postel
Schuppert 2, 7244 NH Barchem
tel. 0573 441626
adm@kerkbarchem.nl
Abonnementsgeld
€ 15.—per jaar
Redactie
Hendrika Dijkman-Harkink
Albert Esselink
Gerrit Haijtink
Jan Leijenhorst
Aanleveren kopij
fam. G. Haijtink,
Hazelberg 4, 7244 NJ Barchem
tel. 0573 441278,
redactie@kerkbarchem.nl
Website
www.kerkbarchem.nl
Meeluisteren kerkdienst
www.kerkdienstgemist.nl
Ophaaldienst
Wilt u graag naar de kerk, maar u
hebt geen vervoer, neem dan contact op met Janny Sligman
tel. 0573 254705.
Graag één dag van tevoren.
Inleverdatum kopij voor:
donderdag 21 april 2016
mei Pinksternummer Bkb
De redactie behoudt zich het recht
voor om aangeboden kopij te redigeren.

Maor dan, nee hè, het was weer zo wiet. Mien blik verduusteren en al fietsend bedach ik mie de gevolgen.
De gevolgen van, dat de buurvrouw het bedde buten
had staon. Kussens en beddegoed op de stule, en van
alles an de draod. Het kon neet missen,de grote
schoonmaak was begonnen. En at mien moo en later
mien schoonmoo het bericht deur kreeg, mos het bie
ons ok gebeuren, ach bàh, maor het mos.
Alles uut pakken, kamer veur kamer, alles ‘e wassen
alles ‘e wreven en de muren ‘e wit.
Nao het veur huus kwam het achterhuus. De beesten
naor buten en schrobben mos ie of oe leaven der van af
hing. En at ie zei-en dat ie gin zinne hadden, mos ie dat
maor zinne maken wet oe, kot mede ‘edeeld.
Zo was het in de winter ok al ‘e gaon op dee kolde winter aovende, thuus zatten ze lekker warm bie de kachel, maor ie mossen deur de koldigheid op de fietse
naor’t darp. Naor de katte gezaotsie, of het oe intreseren of neet of ie wollen of neet. Gewoon tied en zinne
daor veur maken, met in het veur uutzich, naor jaoren
het annemmen met mooie klere en sierraoden.
Maor toch, deur dee jaoren, onston er een band, tussen
de jongeren waormet ie bie mekare waren. Met de
deerne waormet ie in het duuster naor huus fietsen. En
waor ie oe puber problemen [dee soms bes groot waren] an kwiet konnen. Op dee lange weg naor’t brook.
Ie wonnen ziels genoten, soms geleufs genoten,het was
het begin van een gemeenschap, dee as een warm
bedde um oe hen slot. Net as in dat echte veren bedde
nao de schoonmaak, veilig en warm.
Wee mot tegen woordig ok weer völle dingen, dinge
dee wie mekare, maor in de eerste plaatse onszelf oplegd. Laot wie oppassen dat de veur de echte dingen
tied blif. En dat der hoo dan ok gemeenschapzin blif.
En dat schone maken. ach wat de buurvrouw dut maakt
ons neet meer uut. Maor de bessum deur de moezenöste, de stofnöste, veural dee in ons heufd, is nooit verkeerd. Laot het veurjaor zie wark doon. Laot wie met
verniej-de energie de zommer ingaon. En laot wie samen een gemeenschap vormen,hoo dan ok.
Ik gao vaste zinne maken.
miemel

2

Op weg naar Pasen
Deze keer zijn er ook vespers op maandag
21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart, die
beginnen steeds om 19.00 uur. Deze
avondgebeden willen ons helpen om bewust(er) toe te leven naar Pasen. Steeds
staat er een deel van het lijdensevangelie
centraal. We laten ons daarbij inspireren
door afbeeldingen op een drieluik, gemaakt
door ds. Seelemeijer uit Zutphen. Dit drieluik is ook in de kerk aanwezig en heeft
ook een plaats in de diensten op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag en tijdens de
Paaswake en de Paasvroegdienst.

Pasen is hèt christelijke feest bij uitstek.
Daarom wordt in de traditie van het kerkelijk jaar de 40–dagentijd, die begint op Aswoensdag, gezien als een voorbereidingsperiode. De diensten in de laatste week, de
Stille of Goede Week, hebben een hele bijzondere lading en brengen ons uiteindelijk
bij Pasen.

Op Witte Donderdag 24
maart komen we om 19.30
uur bij elkaar om samen de
Maaltijd van de Heer te vieren. We staan we erbij stil
hoe Jezus met zijn vrienden
brood en wijn deelde en hoe
Hij deze tekenen aan ons
toevertrouwde; we krijgen
voedsel voor aangereikt.
Op Goede
Vrijdag
25
maart, om 19.30 uur, lezen
we het lijdensverhaal en
staan we in gedachten bij
het kruis van Christus. Tijdens deze dienst wordt de
Paaskaars uit ons midden
weg gedragen en worden we
uitgenodigd een bloem bij
het kruis te leggen. Aan beide diensten hoopt de cantorij
mee te werken.
De Paaswake begint op 26
maart om 22.00 uur ook
weer in de Hoeksteen. De
nieuwe Paaskaars – symbool
van Jezus als het Licht van
de wereld die het donker
voor ons verdreven heeft –
wordt ontstoken en binnengedragen, het opstandingsevangelie wordt gelezen, we
vieren de vernieuwing van
onze doop en we zingen
mooie Paasliederen.
Op paasmorgen 27 maart
wordt er om 07.00 uur een
Vroegdienst gehouden in de
Hoeksteen. In een korte liturgie bereiden we ons voor op
het gaan naar de begraafplaats.

De Stille Week begint altijd met de dienst
op Palmzondag, dit jaar op 20 maart om
10.00 uur in de Barchkerk in Barchem. Deze dienst is altijd een dienst met twee gezichten. Het hosanna is niet van de lucht
als Jezus als niet vermoede Koning op een
ezel wordt binnengehaald. Maar als je goed
luistert, is het “kruisig Hem” al in de kerkdienst te horen als we lezen hoe de schriftgeleerden en hogepriesters plannen beramen om Jezus uit de weg te ruimen. Na
afloop van de dienst verzamelen zich op
het kerkplein de kinderen van het dorp om
met hun palmpaasstokken in de hand de
tocht naar de berg te maken waar ze paaseieren gaan zoeken.
Samen met de Protestantse gemeente van
Ruurlo vieren we de volgende diensten in
deze week.
Andere jaren waren dit de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Stille
Zaterdag (de paaswake).Dit jaar willen we
daarnaast ook op maandag, dinsdag en
woensdag een korte vesperviering houden.
Om zo iedere avond in deze Stille week
even bij elkaar te zijn en ons zo voor te
bereiden op het feest van de Opstanding.
Omdat het kerkgebouw De Hoeksteen dit
jaar in september aan de eredienst zal
worden onttrokken hebben we er voor gekozen om alle diensten van de Stille Week
in de Hoeksteen te houden.
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Op weg naar Pasen (vervolg)
We nemen de nieuwe Paaskaarsen (van de
Barchkerk, de Dorpskerk en de Hoeksteen)
mee en op de begraafplaats, bij het opkomen van de zon (iets over zeven uur) horen we het paasevangelie en worden de
Paaskaarsen van de Barchkerk en Dorpskerk aangestoken aan de paaskaars van de
Hoeksteen. (Deze is in de paasnachtdienst,
door de diaken van dienst, brandend de
Hoeksteen binnengedragen.) We blijven
dan nog even op de begraafplaats waar
gelegenheid is om bloemen te leggen op
het graf van een
geliefde. Dan gaan wij uiteen en komen
weer bij elkaar voor het paasontbijt in
de Wingerd of de Sprankel.

De voorgangers in deze diensten in de Stille Week zijn Tinus Gaastra, Jocelyn
van Nieuwenhuyzen en Jan Leijenhorst.
Vervolgens is er om 10.00 uur in de Barchkerk de paasmorgendienst m.m.v. de kindernevendienst. Het zal een echte familiedienst zijn waarin we samen de opstanding
mogen beleven.
U bent allemaal van harte welkom in deze
diensten!
Tinus Gaastra,
Jocelyn van Nieuwenhuyzen en
Jan Leijenhorst

Pastorpraat
Stille Week
In bovenstaande bijdrage ‘Op weg naar
sen’ kunt u lezen dat Tinus Gaastra, Jocelyn van Nieuwenhuyzen en ik het idee hebben opgevat om samen de Stille Week te
vieren met vesperdiensten op maandag,
dinsdag en woensdag en de diensten van
de Paastijd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit idee is ontstaan omdat we alle drie
onze agenda’s steeds weer vol zien raken
met vergaderingen en andere organisatorische zaken. We hebben er behoefte aan
om in de Stille Week een vast moment in
te ruimen voor bezinning en verstilling. Deze behoefte herkennen wij ook bij een aantal gemeenteleden. Daarom hebben we de
vesperdiensten in de Stille Week georganiseerd. Op deze manier willen wij elkaar de
gelegenheid bieden om zo iedere dag even
bij elkaar te zijn.

Paasontbijt, paasmorgendienst
Het is inmiddels een goede traditie geworden dat de jeugdraad samen met de tieners het paasontbijt op paasmorgen organiseert.
Misschien is het toch nog goed om heel
duidelijk te maken dat u zich niet van te
voren hoeft op te geven voor het paasontbijt. U kunt gewoon vanaf 09.00 uur aanschuiven. Ook als u wat later komt, bent u
van harte welkom.
Pas om 09.45 uur beginnen we met opruimen om tegen 09.50 uur samen naar de
kerk te gaan.

Als verbindend thema gebruiken we het
drieluik van ds Seelmeijer. Omdat we dit
drieluik niet zo gemakkelijk kunnen verplaatsen was het zaak om een kerkgebouw
uit te kiezen waar het gedurende de hele
week kan blijven staan. En omdat de Hoeksteen dit jaar aan de eredienst onttrokken
zal worden, leek ons dit een passende keuze. U bent allemaal uitgenodigd om één of
meerdere diensten met ons mee te vieren.

Daar vieren we dan de paasmorgenfamiliedienst. Samen met de kindernevendienstleiding is deze dienst voorbereid. Het
zal een ‘dynamische’ viering worden waarbij de kinderen in de kerkruimte blijven en
meehelpen om het verhaal en het licht van
Pasen voor onderweg mee te kunnen nemen.
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Pastorpraat (vervolg)
Jhieronymus Bosch
Iedere maand komen we met een groepje
gemeenteleden bij elkaar om wat door te
praten over wat ons bezig houdt op het
terrein van geloven, kerk-zijn en maatschappij. We noemen dit de bezinningsgroep. Dat klinkt wat zwaar en we merken
dat dit woord mensen afschrikt. Jammer,
want het is niet alleen altijd heel gezellig,
we hebben ook hele goede gesprekken
waarin we veel van elkaar leren. Vaak behandelen we onderwerpen die met kerk en
bijbel te maken hebben, maar altijd zo dat
we er voor alle dag wat aan hebben.

Houd u de agenda in het Barchkerkblad in
de gaten voor de komende bijeenkomst.
Dan gaan we bezig met de schilderijen over
‘de zeven hoofdzonden’ en ‘de zeven werken van barmhartigheid’. U bent dan van
harte welkom.
Dopen
Het is steeds weer een feest voor ons als
kerkgemeenschap wanneer er een doopdienst gevierd mag worden.
Op zondag 10 april mogen we de doop bedienen aan Iris Weernink, dochter van Rianne en Wim WeerninkGeerts en zusje van Melanie.
Samen met familie en vrienden mogen we als gemeente
vieren dat haar naam verbonden is met het verhaal
van God met ons, want we
mogen haar dopen in de
naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
Groothuisbezoeken
Het onderwerp van de groothuisbezoekavonden van dit jaar is heel spannend. Dit
heeft te maken met hoe wij denken dat onze kerkgemeenschap er over 5-10 jaar uit
zal (moeten) zien én hoe wij dat willen verwezenlijken.
Wanneer het vandaag de dag over kerk
gaat, komen er bijna vanzelf woorden als
krimp, vergrijzing, stoffig, ouderwets boven. We stellen ons soms niet alleen de
vraag: hoe zal de kerk in Barchem er over
tien jaar uitzien? Maar ook: vinden wij dat
Barchem ook in de toekomst een kerkgemeenschap nodig heeft en hoe ziet die er
dan uit?
De Groothuisbezoeken zijn gepland op
dinsdag 12 april, dinsdag 19 april en donderdag 21 april. Degenen die zich in de afgelopen jaren hiervoor opgegeven hebben
krijgen persoonlijk bericht. Maar ook zij die
zich niet nopgegeven hebben is van harte
welkom op een van bovengenoemde avonden. 20.00 uur in de Wingerd.

Zo bespraken we op maandag 14 maart
een aantal werken van Jhieronymus Bosch.
Kenmerkend voor Bosch zijn de beroemde
monsters, duivelse figuren, engelen en heiligen die zijn tekeningen en panelen bevolken. Zijn karakteristieke werk, vol illusies
en hallucinaties, wonderlijke gedrochten en
nachtmerries, verbeeldt onnavolgbaar de
grote thema’s van zijn tijd: verleiding, zonde en rekenschap.

Ik wens u/jou vrede en alle goeds
Jan Leijenhorst
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In memoriam
Op donderdag 4 februari 2016
is op 85-jarige leeftijd overleden HENDRIK MAARSCHALKERWEERD, Eekvenne 3. Hendrik
werd op 14 april 1930 geboren
in de Holterhoek bij Eibergen.
Hij groeide op in een gezin met
twee zussen en twee broers.
Hij ging naar de lagere school
in Eibergen en kwam daarna
thuis op de boerderij werken.
Maar boer zou hij niet blijven.
Rond zijn 24-ste vond hij werk
als vrachtwagenchauffeur bij het molenaarsbedrijf in Dinxperlo. Daar ging hij ook
in de kost. Tijdens een van de weekenden
thuis leerde hij Dinie Wennink van de Rekkenseweg in Eibergen kennen. Na een aantal jaren verkering trouwden ze in 1958. Bij
de kerkelijke inzegening van hun huwelijk
kregen ze als trouwtekst mee, 'heden moet
Ik in uw huis vertoeven’. Een tekst die helemaal bij hen paste, want Hendrik en Dinie
waren aan de evangelisatie en ze gingen
altijd trouw iedere zondag naar de kapel en
later naar de Hervormde kerk, nu de Barchkerk, in Barchem.
Hendrik had werk gevonden bij de coöperatie in Barchem, daar werkte hij op de meelafdeling. Boven de bakkerij van bakker
Jansen vonden ze tijdelijk een woning tot
ze in 1962 verhuisden naar de Heidehof.
Na de fusie van de Barchemse coöperatie
met die van Borculo, kwam hij in Borculo

op kantoor. Tot aan zijn pensioenering op
59-jarige leeftijd heeft hij ook nog gewerkt
voor het ministerie. In het opvanghuis voor
bijzonder jeugdwerk in Ampsen deed hij de
boekhouding. Hendrik was een rustige
man, eenvoudig, hij hield niet van grootspraak, van grootdoen. Gewoon je werk
doen, of dat nu op de vrachtwagen was, in
de meelfabriek of op kantoor. Daarnaast
hield hij van fotograferen en tuinieren. Alles wat hij deed, deed hij met aandacht en
met zorg. Dat gold ook het vrijwilligerswerk, zoals de boekhouding voor de gymnastiekvereniging.
Samen genoten ze ervan om met z’n
tweetjes zomaar op de bonnefooi op pad te
gaan. Op een zonnige dag in de auto stappen en dan naar Oostenrijk bijvoorbeeld.
Even een weekje er tussenuit. Het primusstelletje mee voor koffie of soep onderweg.
In dec. 2005 verhuisden Hendrik en Dinie
naar de Eekvenne. Ook daar hebben ze een
goede tijd gehad. De laatste periode werd
het allemaal wat moeizamer, hij kreeg
meer klachten en vlak voor Kerst moest hij
opgenomen worden, eerst in Winterswijk,
later in Groenlo. Het was geen straf voor
hem, hij accepteerde dat het niet meer
ging. En zo is hij in alle rust en vrede overleden.
Op maandag 8 februari hebben wij hem in
het crematorium in Doetinchem herdacht
en afscheid van hem genomen.

Paasgedicht
“Paastijd”
Paastijd is weer opleven in de lente,
voorgoed bevrijd van donkerte.
Alles geurt, alles kleurt zich,
er is vrolijkheid en licht.
Kinderen dragen nieuwe kleren,
vogels wassen zich de veren.
De lentebloemen prijken
op bermen en langs dijken.
Daarboven is er gewemel,
van insecten zonder tal,
verwarmd door ’t licht van het heelal.
De eerste hommel gaat op pad.

De wind beweegt het jonge blad
en doet zoetige geuren ontlokken.
Het nieuwe leven is nog puur.
Fraai getooid is de natuur.
Er grazen weer koeien in de wei.
De jonge dieren dartelen en stoeien.
Het grasland staat vol bloemen.
Teveel om te benoemen.
In roze bloeien de appelbomen.
’t Is tijd om liggend in ’t gras te dromen.
Gedicht van Janneke van Beuzekom
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Van de ad-interim voorzitter
Als jullie dit lezen na het stukje van Miemel
(dit lezen jullie toch ook altijd het eerst?!)
komen er bij de meesten van jullie ook
vast herinneringen aan de voorjaarsschoonmaak boven. En ja het liefst alles
schoon vóór Pasen. Grote schoonmaak is
niet meer zo van deze tijd, maar wat voor
altijd zal blijven is wel heel bijzonder! Het
bijzondere van ieder voorjaar als het zonnetje ons weer zo goed doet en alles weer
gaat groeien en bloeien. Begin maart toch
nog een staartje winter, dus hopelijk komt
de echte lente snel. De ouderlingen zijn de
groothuisbezoeken aan het voorbereiden.
Als thema is gekozen “Kerk op weg naar
2025”. Een thema waar de landelijke kerk
zich ook volop over buigt. De Barchkerk is
thans nog een vast onderdeel van onze
dorpsgemeenschap, maar ook woorden als
krimp en vergrijzing komen bij ons boven.
Zullen wij in Barchem ons zorgen moeten
maken over het beeld van een gebouw dik
onder het stof, of een kerkgebouw als baken in het dorp? Kom er met ons over discussiëren op de groothuisbezoeken in april,
wij hopen op een goede opkomst.
Op 23 feb. jl. is ds. Jaap Jonk bij ons in de
Wingerd geweest om met ons te praten
over onze bestuurskracht. Hij doet dit onderzoek op verzoek van de classis om te
inventariseren hoe het in de classis Achterhoek Oost bij de 24 aangesloten gemeentes gaat.
Op 16 feb. jl. ben ik naar de vergadering
van de classis geweest. Daar hoor je o.a.
het nieuws uit de synode. De huidige classis gaat verdwijnen, in 2018 vindt dit zijn
beslag, een teken dat alles in een rap tempo gaat veranderen. De 230 gemeentes
van de PKN zullen verdeeld worden in 7 á 8
gebieden. We mochten onze voorkeur uitspreken hoe in de toekomst de voorzitter
van de Regionale classicale vergadering
genoemd gaat worden! Wordt het een Bisschop?, Predikant-bisschop?, of een Regiopastor? De vergadering koos voor het laatste, al zal hier landelijk nog wel het nodige
over gezegd gaan worden. Ook de gewone
4jaarlijkse visitatie (wij hebben die op 10
mei) gaat verdwijnen. In de plaats daarvan
komen er ontmoetingen/gesprekken van
een aantal gemeentes o.l.v. een werkgemeenschap. De kerk moet eenvoudiger
worden in de organisatie. De regionale
dienstencentra vervallen, de gemeenteadviseurs in dienst van de kerk verdwijnen.

Advies nodig? Dat kan bij de landelijke
kerk of zelf een adviseur inhuren! De kerkenraden krijgen meer eigen verantwoordelijkheid; alleen bij grote zaken als het
beroepen van een voorganger blijft toestemming nodig. Ook blijft financiële verantwoording gehandhaafd.
Terug naar de Barchkerk; in februari is
door Fa. Woestenenk een nieuwe verwarmingsketel in de kerk geplaatst, zo kunnen
we qua verwarming weer jaren vooruit! De
commissie kerkbeheer heeft zich gebogen
over het automatiseren van de kerkklok,
zodat Bertus Bannink niet meer 2x per
week naar boven hoeft te klimmen.

In onze zoektocht naar voltalligheid van de
kerkenraad zijn we ook weer iets dichterbij
gekomen en we hopen dan ook de
kerkrentmeesters Bennie Hengeveld en
Jochum van der Zaag met Pinksteren te
kunnen bevestigen. U leest dat ik over van
alles en nog wat schrijf, dat komt omdat de
column “kerkenraodpraot” door aftreden
van Gerrit Stegeman is komen te vervallen.
Wie weet wordt dit binnenkort weer ingevuld. Maar eerst zijn we op weg naar Pasen. In de stille week zijn er gezamenlijke
diensten in de Hoeksteen, een mooie gelegenheid om daar eens naar binnen te gaan,
en met Pasen in de Barchkerk de Paasdienst, met vooraf het onderhand traditionele Paasontbijt. Van harte aanbevolen.
Joke Bannink.
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Van de kerkenraad
Uitnodiging Groothuisbezoek
Hierbij nodigen de ouderlingen jullie van
harte uit voor het jaarlijkse groothuisbezoek. Als thema is dit jaar gekozen:
“Kerk op weg naar 2025” of; Waarom wil je
dat de kerk moet blijven?
Data: 12, 19 en 21 april 2016
Waar: in de Wingerd, aanvang 20.00 uur.
* Dinsdag 12 april de wijken 1, 6 en 8:
Bertha Welbergen, Joke Lucas en Janny
Sligman
* Dinsdag 19 april de wijken 2 en 4:
Mina Markink en Janny Sligman
* Donderdag 21 april de wijken 3, 5 en 7:
Hermien en Joke Bannink, Janny Sligman
De keuze van de datum is geheel vrij,
maar laten jullie even van te voren weten
of je komt ? Dit i.v.m. de koffie en de stoelen. Heel graag tot ziens op één van bovenstaande data.
De telefoonnummers van de ouderlingen:
Janny Sligman
0573 254705
Hermien Bannink
0573 461311
Mina Markink
06 43195558
Joke Bannink
0573 441783
Bertha Welbergen
0573 441219
Joke Lucas
0573 442487

door het water weggespoeld. Resultaat: elk
jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen.
En elke ramp weer verliezen mensen hun
huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met
het water. Als geen ander hebben we hierin
ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?
Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare
dorpen beschermen. Er worden degelijke
dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe
zij zich voor kunnen bereiden op rampen,
zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.
Op deze manier kan, voor ons vaak onbruikbare kleding, toch worden hergebruikt en
daardoor ook bijdragen aan een stukje ontwikkelings- en noodhulp.
Meer
informatie
is
te
vinden
op
www.samskledingactie.nl.
De goede en nog bruikbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunt u (graag in gesloten plastic zakken) inleveren op:
* vrijdagavond 1 april van 18.30 tot 20.30
uur en
* zaterdag 2 april van 9.30 tot 11.00 uur
in de hal van de Hervormde Kerk te Barchem.

SAM’S KLEDINGACTIE 2016

Uiteraard zijn er vrijwilligers aanwezig om
uw inbreng in ontvangst te nemen en u te
helpen met het uitladen en sjouwen.
Wij rekenen, ook dit jaar, weer op een geslaagde actie!

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2016 zal
weer de jaarlijkse kledingactie in Barchem
worden gehouden.
Sam’s kledingactie steunt met de opbrengst van de kleding noodhulp- en wederopbouwprojecten van Cordaid Mensen
in Nood.
De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject
van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh:
Bangladesh heeft het grootste bewoonde
deltagebied van de wereld: het Patuakhali
district. Het land kampt met het regen- en
cycloonseizoen van juli t/m oktober. Dijken
begeven het en hele stukken land worden

De diakenen

zwo
Project : “Doorgeven van Gods Liefde”
in Cambodja.
De ZWO commissie Ruurlo-Barchem, dat
bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem en uit leden van de
Hervormde Gemeente Barchem had voor de
komende 3 jaar vanaf het jaar 2014, gekozen zich te verbinden aan het “Hope” project
van de organisatie World Relief Cambodja :“Doorgeven van Gods Liefde”.
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ZWO (vervolg)
Een Nederlandse vrouw, Joke van Opstal,
gaf leiding aan dit project. Maar doordat zij
wegens ziekte naar Nederland is teruggekomen was er geen echte controle meer
over dit project. De plaatselijke bevolking
was wel zover geïnstrueerd dat zijzelf dit
project over konden nemen. Maar vanuit
Nederland was er geen draagvlak meer dit
project verder te ondersteunen en dit leidde ertoe dat wij voortijds met dit project
moesten stoppen eind 2015. We zijn ondertussen naarstig op zoek naar een ander
project wat onze voorkeur draagt. O.a. :
Dialoog tussen verschillende culturen en
religies – Brazilië.
De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken op verschillende
gebieden, waaronder landbouw, gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Comin de
dialoog op gang brengen tussen inheemsen
en niet-inheemsen in het land.
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm
geleden onder de dominantie van andere
bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig
aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over
de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en
niet-indianen tegenover elkaar staan.
Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma, een
jonge vrouw uit Eibergen, voor vier jaar
uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden
aan COMIN, een organisatie die inheemse
bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en
landrechten en daarnaast een dialoog op
gang brengt tussen inheemsen en nietinheemsen. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken
over de lesstof en –materialen.

Stichting Kleine arbeider is een bevlogen
organisatie die onderwijs biedt aan deze
kinderen en hen weerbaar maakt om hun
kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er een vaktraining krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.
Wat kan de Kleine arbeider doen met uw
bijdrage?
* Voor 75 euro per jaar krijgen een kind
iedere dag iets te eten.
* Voor 67 euro per jaar kan een kind een
cursus volgen om zich bewust te worden
van zijn rechten.
* Voor 200 euro kan één jongere een jaar
een vaktraining volgen.
Laten we met elkaar als gemeente de
schouders er onder zetten om één van deze projecten tijdens de komende 3 jaar ten
volle te steunen. Op onze volgende vergadering hopen wij een definitieve keuze te
maken. Wij zullen u via het kerkblad op de
hoogte houden. Het banknummer waarop u
uw giften kunt storten is NL69 RABO
0356746577 t.n.v. Prot. Gem. RuurloBarchem te Ruurlo onder vermelding van
ZWO.
Garima, en thuis voor aidswezen.
Op zondag 10 april willen we namens de
ZWO in de Barchkerk collecteren voor de
Stichting
Garima.
(Garima
betekent
“waardigheid” in het Hindi)
Stichting Garima heeft als doel een veilig
thuis te bieden aan kinderen met Aids in
India. Het tehuis ligt in één van de armste
streken van India. De kinderen die daar
met het HIV-virus geboren zijn, worden
niet geaccepteerd en hebben geen toekomst.
Wereldwijd leven er 34 miljoen mensen
mat HIV. Een steeds groter deel daarvan
woont in India, waar er door stigma en
slechte voorlichting elk jaar steeds meer
mensen besmet worden en overlijden aan
de gevolgen van aids. Ook worden er veel
kinderen met de ziekte geboren. Ze verliezen vaak al op jonge leeftijd hun ouders en
worden vervolgens aan hun lot overgelaten. Stichting Garima zorgt ervoor dat aidswezen in India weer een toekomst hebben.

Of: het project Onderwijs voor werkende
kinderen in Bogotá - Colombia
Als je door de sloppenwijken van Bogotá
loopt, zie je talloze kinderen werken op de
markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia.
Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk,
maken lange dagen. Bovendien groeien ze
vaak op in een omgeving met veel geweld
en drugsgebruik.
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ZWO (vervolg)
Daarom is er 2 jaar geleden een tehuis geopend waar deze kinderen worden verzorgd: Het SPARCHA care home dat de
stichting samen met ORBIT bouwde. Inmiddels wonen er 17 kinderen. Met giften
uit Nederland en sponsorouders hebben
deze kinderen weer een toekomst.
De stichting is in 2014 mede-opgericht
door Johanna Rensenbrink. Zij is lid van de
ZWO Ruurlo-Barchem. De stichting is kleinschalig opgezet en onderhoudt nauwe banden met ORBIT. De oprichters gaan regelmatig op bezoek om met eigen ogen te
zien hoe het met de kinderen gaat. Hierdoor garanderen we dat uw bijdrage 100 %
ten goede komt aan Garima en het SPARSHA care home. Deze collecte wordt van
harte aanbevolen.
Na de dienst kunt u een brochure meenemen om het één en ander thuis nog eens
rustig door te kunnen lezen.
Bent u niet in de gelegenheid deze dienst
te bezoeken en wilt u Garima toch steunen;
Stichting Garima IBAN:
NL 77 TRIO 0777 8726 92
Internet: www.garima.nl
KvK nr. 60397624

kocht en de opbrengst ging naar een goed
doel.
Mevr. Oltvoort en Mevr. Luesink uit de
Schoolstraat zijn hier jarenlang mee bezig
geweest, maar door overlijden van mevr.
Oltvoort is ook mevr. Luesink gestopt met
kaarten maken.
We hebben dus geen knutsel kaarten meer
nodig. Maar wel gaan we door met kaarten
en postzegels sparen voor zendingswerk
van Kerk in Actie.
Richtlijnen voor sparen:

* Alle postzegels graag ruim uitknippen.
* Alle enkele kaarten, vooral oudere kaarten, stads - en dorpsgezichten.
* Dubbele kaarten van Anton Pieck, Rien
Poortviet, Rie Kramer, Marjolein Bastin,
Anne Geddes.
* En goede doelen kaarten , zoals van Unicef, Removos, Hartjes kaarten voor het
kind, etc.

Namens de ZWO Barchem/Ruurlo,
Rita Asselman
Kaarten voor kaarten en kaarten voor
de zending
Al vele jaren liggen er zelfgemaakte kaarten in de kerken, gemaakt van oude kaarten door u aangeleverd. Deze werden ver-

Helaas, hoe mooi ze ook zijn, eigengemaakte kaarten kunnen niet ingeleverd
worden.
De kaarten kunt u inleveren in de kerken in
Barchem en Ruurlo.
En in Ruurlo bij Rita van den Berg 't Gotink
27 en Mieke Landman Dimmendaalstraat
18.
En in Barchem bij Ineke Tragter Heidehof
12 en Riky Hakkert Wiedemhof 11
Helpt u mee?
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Voor de jeugd
Hallo
Het programma Klokhuis (jullie kennen het
vast wel) heeft een leuke aflevering gemaakt over Pasen. Want als we het over
Pasen hebben, hebben anderen het ook
over de Paashaas, paaseitjes, paasvuren,
kerkdiensten, dus wat vieren we nou precies met het Pasen? Waarom is Pasen elk
jaar op een andere datum en wat hebben
eieren en hazen er mee te maken? Mar-

greet van Klokhuis legt op Goede Vrijdag
uit wat Pasen nou precies voor feest is. Je
kunt het programma kijken door de volgende link in te vullen op de PC: http://
www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-pasen/
De aflevering is van vrijdag 6 april 2012.
Alvast veel kijkplezier! Voor de kleinere
kinderen hebben we ook een mooie Paaskleurplaat.
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Varia
Diensten PGRB
20-03
10.00
Stille week
21-03
19.00
22-03
19.00
23-03
19.00
24-03
19.30
25-03
19.30
26-03
22.00
27-03
07.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

03-04
03-04
10-04
17-04
17-04
24-04
01-05
05-05

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

08-05
15-05

10.00 uur
10.00 uur

Hoeksteen Ds. T. Gaastra, Mw. J. van Nieuwenhuyzen,
Dhr. J.H. Leijenhorst

Hoeksteen
Dorpskerk
Dorpskerk
Hoeksteen
Dorpskerk
Dorpskerk
Dorpskerk
“De Klooster”
Batsdijk 4
Dorpskerk
Dorpskerk

Ds. H. Spit, Diepenveen
Ds. H.G. Teeuwen, Borculo
Ds. T. Gaastra
Ds. T. Gaastra
Mw. M.J. Storteler, Ruurlo
Ds. T. Gaastra
Ds. J.T. Landman, Ruurlo
Mw. Ds. A. Oude Kotte, Wehl
Ds. H.J. Ten Brinke, Apeldoorn
Ds. T. Gaastra

Statistiek

Hervormde

Geregistreerde leden in kerkelijk Barchem
januari
2015
totaal aantal leden
672
mannen
330
vrouwen
342
doopleden
266
mannen
155
vrouwen
111
belijdende leden
406
mannen
175
vrouwen
231
voorkeurleden
60

januari
2016
643
320
323
257
152
105
386
168
218
66

overleden
gedoopt
kerkelijk huwelijk

2014
9
1
0

2015
19
1
0

nieuw ingekomen
vertrokken/opgezegd

8
6

8
13
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Statistiek Hervormde Gemeente Barchem

_____

doopleden

____ belijdende leden

_____ mannen
___ vrouwen
——————————————————————————————————————————————Advertentie
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Personalia
Wilt u hier niet genoemd worden en ook geen bezoek ontvangen, geef dit dan tijdig door aan
uw wijkouderling.
Wij feliciteren:
27-03 mw. G.M. Brunsveld-Regelink, Zwiepseweg 107,
31-03 mw. H.R. Semmelink-Norde, Borculoseweg 6,
24-04 mw. W. Zweverink, Oosterwal 18K142, Lochem,
27-04 mw. T.G. Warnshuis-Vonkerman, Ruurloseweg 22,
17-05 dhr. E.J. Haytink, Borculoseweg 4B,

91
75
83
80
75

Huwelijksjubilea:
01-04 fam. Bannink, Lochemseweg 6,
19-05 fam. Wonnink, Maandagsdijk 2,

50 jaar getrouwd
40 jaar getrouwd

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Bloemengroet:
De bloemen gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:
24-01 mw. J. Kwappert, Bremstraat
31-01 mw. J. Klein Geltink, Lenderiet
31-01 dhr. W. Hiddink, Oude Ruurloseweg
07-02 dhr. J. Esselink, Zwiepseweg
07-02 mw. R. Esselink, Hazelberg
14-02 mw. A. Luesink, Schoolstraat
14-02 dhr. J. Braakhekke, Dennenlaan
14-02 mw. Y Kassenbarg, Dollehoedsdijk
14-02 mw. J. Lucas, Willem Alexanderlaan
21-02 mw. R. Nijenhuis, Larikslaan

Collecten & giften
Collecten: 1e collecte
Datum
24-01
68,34
31-01
33,60
07-02
205,98
14-02
57,16
21-02
25,01
28-02
78,75
€ 468,84

bestemd voor
Catechese en Educatie
Missionair Werk
ZWO Trukajaya
Weeskinderen Oekraïne
Voorjaarszendingsweek
Diaconaat voorjaar
€

2e collecte
diaconie
kerkvoogdij
34,21
34,21
14,28
14,28
58,30
58,25
20,75
20,75
13,25
13,24
29,60
29,50
170,39 € 170,23

Giften:
voor onderhoud kerk en diaconie: mw. H. A. € 10.00; nn. € 10.00; nn. € 20.00; nn. € 15.00;
nn. € 20.00; dhr. J. H. € 10.00; mw. D. M-W. € 25.00; nn € 100.00; mw. K. € 50.00;
fam. R. € 100.00
MUTATIES vanaf 1 december 2015
Vertrokken:
fam. Leppink - Nijhuis
dhr. D.A. Eikelenboom
dhr. J. Klevering

van:
Enteldijk 3
Lindeboomsweg 5
Flierdijk 7

naar:
Doetinchem
Lochem
Ruurlo

Ingekomen:
dhr. A.J.S. de Wilde

van:
Deventer

naar:
Larikslaan 18
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Agenda
08-03
14-03
15-03
16-03
21-03
22-03
23-03
24-03
25-03
26-03
27-03
27-03
27-03
30-03

20.00
20.00
14.00
10.00
19.00
19.00
19.30
19.30
19.30
22.00
07.00
09.00
10.00
20.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

03-04
04-04
05-04
10-04
12-04
13-04
19-04
21-04

14.30
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

Adressen
werkgroep boek Barchem, Wingerd
gespreksgroep, Wingerd
HVD middag, Wingerd
koffiemorgen, Wingerd
vesper, Hoeksteen
vesper, Hoeksteen
vesper, Hoeksteen
viering Witte Donderdag, Hoeksteen
viering Goede Vrijdag, Hoeksteen
viering Paaswake, Hoeksteen
vroegdienst, Hoeksteen
paasontbijt, Wingerd
Paasmorgendienst, Barchkerk
Raad v. Kerken Lochem, Laren,
Barchem
BiM, Irene van der Aart, Barchkerk
moderamen, Wingerd
werkgroep boek Barchem, Wingerd
Doopdienst, Barchkerk
groothuisbezoek, Wingerd
kerkenraad, Wingerd
groothuisbezoek, Wingerd
groothuisbezoek, Wingerd

Voorzitter ad interim kerkenraad:
Mw. Joke Bannink-Kok,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem,
tel. 0573 441783,
jbannink@kickmail.nl
Pastor: Dhr. Jan Leijenhorst,
Margrietlaan 20, 7261 CD Ruurlo,
tel. 0573 402102,
(alleen in noodgevallen: 06 40549583)
Reguliere werkdagen: dinsdag,
woensdag en donderdag,
jan@leijenhorst.nl.
Scriba: Mw. Erika Kok,
Postadres: Ruurloseweg 1, 7244 AT
Barchem, tel. 0575 556878,
scriba@kerkbarchem.nl.
Koster: Mw. Joke Klein Geltink,
Lenderiet 1a, 7244 NS Barchem,
tel. 0573 441786,
j.kleingeltink@hetnet.nl.
Contactpersoon uitvaartdiensten
tevens uitvaartkoster:
Mw. Gerritta Arfman, Borculoseweg 31
7244 NM Barchem, 0573 441741
mts.arfman1@comveeweb.nl
Contactpersoon kindernevendienst:
José Esselink, Brinkerinkweg 2
7244 RT Barchem, tel. 0573 441822
esselink.a@planet.nl

Tegeltjeswijsheid

Contactpersoon organisten:
Dhr. Douwe Mik ,
Van Tuijll van Serooskerkenweg 19
7261 NK Ruurlo, tel. 0573 452600,
douwemik@concepts.nl
Afkondigingen: Mw. Janny Sligman,
Stuwdijk 6, 7244 PW Barchem,
tel. 0573 254705,
wimsligman@kpnmail.nl

Een woord
gesproken of gelezen

Giften: Mw. Joke Bannink,
Scholtenhof 6, 7244 AX Barchem
tel: 0573 441783.
jbannink@kickmail.nl

op het juiste moment,

Kerkvoogdij en onderhoudsfonds
Rabobank: NL07 RABO 0309 6011 34
Diaconie / Plaatselijke Zendingscom.
Rabobank: NL77 RABO 0309 6004 56

kan als brood zijn

Contactadres bezorging/beheerder
Wingerd: fam. H.J. Nijenhuis,
Borculoseweg 4N 7244 AS Barchem,
tel. 0573 459652 of 06 81714788

in hongersnood.
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Kerkdiensten
Zondag 20 maart
10.00 uur
Barchkerk

Palmzondag 6e zondag 40 dagentijd
Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Lucas 19:29-40
Diaconale collecte: 40 dagen KiA: Boerinnen in GhanA

Stille Week
Hoeksteen
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 24 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 maart
Zondag 27 maart

Ds.T. Gaastra, Mw. J v. Nieuwenhuyzen en J.H. Leijenhorst
19.00 uur Vesper
19.00 uur Vesper
19.00 uur Vesper
19.30 uur Witte Donderdag
19.30 uur Goede Vrijdag
22.00 uur Paaswake
07.00 uur Pasen Vroegdienst

10.00 uur

Dhr. J.H. Leijenhorst, Paasmorgenfamiliedienst
Lezing: Johannes 20:1-18
Diaconale collecte: Collecte jeugdwerk

Barchkkerk

Zondag 3 april
10.00 uur
Barchkerk

Zondag 10 april
10.00 uur
Barchkerk

Zondag 17 april
10.00 uur
Barchkerk

Zondag 24 april
10.00 uur
Barchkerk

Zondag 1 mei
10.00 uur
Barchkerk

Donderdag 5 mei
20.00 uur
Hoeksteen

Dhr. B. Greveling, Wezep
Lezing: Lucas 24:13-35
Diaconale collecte:Plaatselijke diaconie
Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Lucas 24:35-48

Mw. J. Ruiterkamp, Vorden
Lezing: Johannes 10:22-30
Diaconale collecte: Pax Kinderhulp
Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Johannes 13:31-35
Diaconale collecte: Collecte eredienst en kerkmuziek

Dhr. J.H. Leijenhorst
Lezing: Johannes 14:23-29
Diaconale collecte: Bewonerscie. van de Hoge Weide
Hemelvaart
Lezingen: Lucas 24:49-53

Zondag 8 mei
10.00 uur
Barchkerk

Ds. H. Westerink, Vorden
Lezing: Johannes 14:15-21
Diaconale collecte:
coll. eigen gemeentewerk;
wezenzondag
In de Barchkerk is er iedere zondag kindernevendienst en oppas in de Wingerd en koffiedrinken na de dienst.
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