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Zondag 3 januari
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
Zondag 10 januari
10.00 uur: Ds J. van Slooten
1ste collecte: Stichting Care Travel
2de collecte: Kerkrentmeesters
Zondag 17 januari, Oec. Viering vanuit onze kerk
10.00 uur: Ds. Th. Menting en Ds. G. van der Velde-Meijer
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Zondag 24 januari
10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
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10.00 uur: Ds. Th. Menting
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2de collecte: Kerkrentmeesters

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
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Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl
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Bij de diensten
Helaas hebben we het besluit moeten nemen om tot 19 januari over
te gaan op diensten zonder de aanwezigheid van 'publiek'. Dat
maakt ook zeker de dienst van 3 januari heel vreemd omdat we el
kaar dan normaal gesproken na afloop onder het genot van een
oliebol zouden ontmoeten.
Op 10 januari zal ds. Jaap van Slooten bij ons voorgaan. Zeer zeker
geen onbekende in onze gemeente.
17 januari is er een oecumenische viering voor de regio die wordt
uitgezonden vanuit onze kerk. Een dienst in het kader van de week
van het gebed voor de eenheid van de christenen. We staan stil bij
het verhaal van de bruiloft te Kana.
24 januari is er een 'gewone' dienst.
Op 31 januari ruilen we als predikanten van Klavertje4 van kansel
om de start van het gezamenlijke jaarthema te onderstrepen. Ds.
Theo Menting zal dan bij ons voorgaan. In alle kerken wordt uit het
boek Esther gelezen.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Wat de toekomst brengen moge…

Op de grens van het oude en het nieuwe jaar zal er door velen wor
den teruggeblikt en vooruitgekeken. Wij binnen onze gemeente
doen dat ook, misschien doen wij het als gelovigen nog wel meer en
nadrukkelijker dan anderen, maar waarschijnlijk anders. De meesten
van ons vertrouwen erop dat niets in de wereld buiten Gods wil en
leiding om gaat. En dat we bij alles wat gaat komen op Hem kunnen
vertrouwen.
Het jaar liep zo anders dan gehoopt of voorspeld. Voor veel mensen
zag het leven er vanaf half maart heel anders uit. Het vrije, onge
dwongen leven, het prettige overal te kunnen gaan en staan waar
we willen, het werd ineens minder vanzelfsprekend. We hadden het
niet voor mogelijk gehouden dat kinderen en ouders thuis moesten
gaan leren en werken. Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen,
die geen bezoek meer mochten ontvangen. Geen feesten, minder
vakantiemogelijkheden. Veel beperkingen waren natuurlijk luxepro
blemen, maar goed, we werden er wel plotsklaps bij bepaald dat al
lerlei vanzelfsprekendheden konden verdwijnen.
Hoe het verder zal gaan weten we natuurlijk niet. Met een groot
scheeps vaccinatieprogramma op komst lijkt het grootste leed gele
den, maar wordt alles dan weer precies zo als vóór de Coronapandemie?
Hoe dan ook, als we ons oog op God en zijn Rijk gericht houden,
hoeven we niet te wanhopen en kunnen we vol goede moed 2021
in. Een klassiek gedicht/lied verwoordt het zo:
Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heeren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalme moed.
(Jacqueline E. van der Waals)
Mede namens Gerjanne van der Velde en haar gezin wens ik u een
gezegend nieuw jaar!
Marcel Westra
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Uit de pastorie
En toen waren ook wij aan de beurt! In de week voor Kerst testte een
deel van het gezin, waaronder ikzelf, positief op Covid-19.
Gelukkig zonder al te erge klachten maar het betekende toch voor
een aantal dagen opgesloten zitten in de pastorie. Alwaar al snel de
beterschapswensen van alle kanten binnenkwamen.
Zoals het zich nu laat zien kan ik met de kerstdagen gewoon voor
gaan in de vieringen. Maar als we één ding geleerd hebben het af
gelopen jaar, dan is het dat het zomaar anders kan zijn.
ds. Gerjanne van der Velde

Onze zieken
Een dankbaar bericht kregen we van dhr. Bulsink, Lichtenbergseweg
76, De kuren zijn aangeslagen en geven hem nu een goed perspec
tief.
De gezondheid van dhr. Ben Vriezen, Schuylenburgh k 109, is op dit
moment heel kwetsbaar.
Mevr. D. Helmink-Colenbrander, Egginksraat 4, verblijft in de Zonne
kamp in Zelhem.
Daarnaast horen we van velen die in lichter of zwaardere mate ge
troffen zijn door het Coronavirus.
Wij wensen hen allen veel sterkte. Dat zij zich gedragen weten door
de nabijheid van God en mensen.

Uit de Kerkenraad
Op afstand werd op maandag 14 december vergaderd door de Ker
kenraad. Bij afwezigheid van de voorzitter werd de vergadering geo
pend door de predikant met het lezen van een gedeelte uit de
Doornse Catechismus. Hierna volgt een gebed.
Nadat de notulen waren goedgekeurd werd gekeken naar de ko
mende kerstperiode en hoe we de vieringen vorm konden geven.
Het was op dat moment nog niet duidelijk welke nieuwe corona
maatregelen er eventueel bij zouden komen. Naar nu bekend is ge
worden zullen de diensten uitsluitend online te volgen zijn.
Hierna was het woord aan de verschillende colleges. De Kerkrent
meesters geven aan dat de restauratie van de toren naar wens ver
loopt. De diaconie heeft de kaartenactie afgerond en is bezig met
de voorbereiding voor de kerstviering voor de ouderen. Deze zal ook
online te volgen zijn.
Het Klavertje4-overleg zal binnenkort uitgebreid worden. Naast de
voorzitters van de buurtgemeenten zal ook 1 ouderling per gemeen
te plaatsnemen bij dit overleg.
Na de rondvraag sluit de predikant de vergadering met een avond
gebed.
Els Spekking, notuliste kerkenraad
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Uit de kerkenraad II
De kerkenraad is verheugd u mee te mogen delen dat Edwin Bouw
man, Marktstraat 11, zich bereid heeft verklaard toe te willen treden
tot het college van kerkrentmeesters als gemeentelid-erkrentmeester.
Normaal gesproken zou hij bevestigd worden in de dienst van 3 janu
ari. Maar gezien het feit dat deze dienst nog in de periode van onli
ne-diensten valt, wachten we tot een moment waarop het wel weer
'in het midden' van de gemeente kan.
Wij wensen Edwin en de overige kerkrentmeesters een goede samen
werking toe

Wij gedenken Aaltjen Hendrika Everdina Renting-van Amerongen
Alie werd geboren op 3 december 1941. Ze was de tweede in het
gezin van Amerongen-Limpers van de Bosstraat in Silvolde. Na haar
zou nog broertje Jan volgen.
De Bosstraat heeft ze nooit verlaten. Ja, om naar school te gaan en
later naar het werk maar toen ze Henk Renting leerde kennen en er
trouwplannen kwamen werd al snel duidelijk dat ze niet uit de buurt
zouden gaan. Ze trouwden op 3 juni 1966 in bij Alies ouders. Vier jaar
later kregen ze een huis voor zichzelf, maar wel met vader en moeder
ernaast. Inmiddels waren ze ook twee zoons rijk, Patrick en Mike.
Het leven van de familie van Amerongen stond in het teken van gym
nastiekvereniging 'Eendracht'. In de loop der tijd nam Alie de hele or
ganisatie over van haar vader. Lesgeven en zorgen dat de boel
draaiende werd gehouden zorgden voor vele avonden werk.
Ruimte voor veel anders was er niet. Toch namen ze het er in de va
kanties wel van en trokken er met de caravan op uit. En als er iets te
vieren was dan werd dat ook uitgebreid gedaan.
Maar daarnaast was er ook altijd de zorg voor anderen. Ouders,
schoonouders en broer Hans.
Vaker waren Henk en Alie tegelijk ziek en zo begon het een klein jaar
geleden ook voor beiden. Maar waar het voor Henk de goede kant
op ging werden voor Alie de berichten alleen maar slechter.
In de kostbare tijd vanaf de zomer heeft ze nog mooie momenten
gehad met het gezin. Met de kinderen en de haar zo dierbare klein
kinderen. Op haar 79ste verjaardag heeft ze nog een stoet vrienden
en familie aan zich voorbij zien trekken. Binnen de grenzen van alle
beperkingen kwamen ze langs om haar nog te begroeten.
Vijf dagen later op dinsdag 8 december is ze in alle rust ontslapen.
Op 14 december kwamen we in de kerk bijeen. Er werden liederen
gezongen die Alie zo mooi vond. En we lazen uit het boek Job. Hoe
God als een zon in ons leven blijft ook wanneer duistere wolken voor
bijtrekken. Een vertrouwen dat Alie tot steun was.
Daarna hebben we haar ter ruste gelegd op de begraafplaats.
Dat Henk en Patrick en Mike en hun gezinnen ook het vertrouwen vin
den om verder te gaan zonder de spil in hun midden. Daarbij we
tend dat het licht van Christus nooit dooft.
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Bericht van overlijden
Ons bereikte het bericht dat op 24 november 2020 na een kort ziek
bed is overleden dhr. Engelbert (Bart) Nijman op de leeftijd van 92
jaar.
Velen kenden Bart Nijman van de mooie pentekeningen die hij
maakte van het oude Silvolde.
Hij zal gemist worden in de kring van zijn familie maar ook op de
Schuylenburgh waar hij woonde, maar ook actief betrokken was bij
alles wat er gebeurde en waar ook wij hem altijd mochten ontmoe
ten bij de weeksluitingen en andere vieringen.
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Ons medeleven
gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.

Jarigen 80+

14 januari mw. Heinen-Aalderink, Korenweg 29
21 januari mw. Kaak- Stoltenborg, Dr. Dreesstraat 6

Collecteopbrengsten november
Diaconie

Kerkrentmeesters

01-11 Najaarszending Papua

€ 35,20

04-11 Dorcas

€ 68,20

Verjaardagsfonds € 70,00
november

08-11 Plaatselijk diaconaal werk

€ 30,25

15-11 Najaarszending Indonesië

€ 65,30

Opbrengst wijnver € 913,32
koop en
kerstmarkt

22-11 Vluchtelingenkinderen Griekenland

€ 32,20

29-11 Kinderen in de knel

€ 35,50

Collectes
november

€ 286,00

Opbrengst ver
koop dakleien

€ 140,00

Overige giften

€ 150,00
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Toelichting collectes januari

3 januari - Eigen diaconaal werk
Bloemendienst, attenties bij ziekte of bijzondere dagen. Zonodig fi
nanciële ondersteuning van mensen in de eigen gemeente.
Financiele bijdrage geven aan St. Solidariteitsfonds Oude IJssel
streek.
10 januari - St Care Travel
St. Care Travel is een regionale organisatie, ze verzorgt kleine uitstap
jes en activiteiten op bijzondere locaties voor mensen die wat extra
zorg nodig hebben. Mensen die gebruik maken van zorg in welke
vorm dan ook en voor mensen die zich in een isolement bevinden.
Bewoners van zorginstellingen en woongroepen, maar ook mantel
zorgers maken gebruik van Care Travel.
31 januari - Kledingbank Montferland
De kledingbank Montferland in Didam geeft herbruikbare kleding
aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer)
kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan de armoedebe
strijding in Nederland.

Dank!

Beste allemaal,
15 december 2020, de chemokuren zitten erop. Met de hormoonthe
rapie moet ik doorgaan. Vandaag hebben we de uitslag van de be
handelingen gehoord. Deze hebben een gunstig resultaat laten zien.
Ze hebben de ziekte tot stilstand gebracht, we zijn er erg blij mee. In
de toekomst zal ik onder controle blijven. Binnenkort wordt er nog
een CT-scan gemaakt.
Jullie medeleven, bloemen, attenties, kaarten, telefoontjes, appjes
en bezoekjes zijn ons tot grote steun geweest. Allen heel hartelijk
dank!
We wensen iedereen goede feestdagen en een voorspoedig 2021.
Groeten Frits en Henny Bulsink
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Bouwjournaal (10)

We zijn er nog niet, al is men met de toren al een eind op weg en ligt
een groot deel van de nieuwe leien er op. Een deel van de muur is
uitgehakt tot een eindje onder de galmgaten. Ook kapotte stenen
worden er uitgehakt en vervangen. Dit zijn er zo een paar honderd
en dat vergt ook veel tijd met niet alleen het uithalen, maar ook het
weer inmetselen van andere stenen. Dit is nog niet geheel klaar en
daar zal verder mee worden gegaan in het nieuwe jaar.
In de toren is de timmerman druk met het maken van plateau’s om
beter toegang te krijgen tot het bovenste gedeelte van de toren.
Ook zijn de trappen in de maak in de werkplaats van de firma Hoff
man. De planning wat de steiger betreft is wat veranderd. Door de
extra werkzaamheden aan de muur zal het bovenste gedeelte er
pas eind januari of begin februari afgaan.
Gerrit Vossers

Herinnering vrijwillige bijdrage 2020

Op dit moment zijn nog niet alle toegezegde vrijwillige bijdragen
voor het jaar 2020 binnen. Indien u uw toegezegde bijdrage nog niet
hebt overgemaakt, zou u dit dan alsnog willen doen?
Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is om
uw toezegging na te komen, dan kunt u hiervoor contact opnemen
met Robert Saalmink. Er zal dan een passende oplossing worden ge
zocht. Deze is te bereiken op telefoonnummer 06-20181693
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Afscheid

Het is de laatste keer dat ik namens de kerkrentmeesters een stuk in
WOB schrijf. Na 3 perioden neem ik afscheid als voorzitter. In de laat
ste vergadering heeft Jos Barink het stokje overgenomen als voorzit
ter en hij zal per 1 januari alles in goede banen leiden. Zelf blijft ik
nog een aantal maanden in het bestuur zolang de restauratie van
de kerktoren nog duurt. Als er een weggaat dan komt er ook een
plek vrij. Er staat echter al iemand in de startblokken om de lege plek
in te gaan nemen.
Ik kan terug zien op drukke periode als kerkrentmeester. Dingen die
me altijd bij zullen blijven zijn de metamorfose van de pastorietuin,
de herinrichting van Silvolde en daarbij ook de verandering rondom
de kerk, de herinrichtig van de kerk zelf, het kerkhof en natuurlijk de
restauratie van de kerktoren. Zomaar een paar dingen die me bezig
hielden naast de kleinere dingen die ook gebeuren moesten. Zulke
projecten kan je natuurlijk niet alleen. Daarom wil ik ook iedereen
danken waar ik een beroep op kon doen om de plannen te kunnen
uitvoeren. Verder speciale dank aan de medekerkrentmeesters, het
is een mooi team en zij zijn dan ook voor een groot deel 'mede-aan
stichters' voor wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode.
Helemaal afscheid zal het niet zijn want op een of andere manier
komen we elkaar nog wel tegen, ook al is het als koster, beheerder
van de begraafplaats of als klusjesman rondom de kerk of pastorie.
Good gaon, Gerrit Vossers

Dankwoord aan organisator en vrijwilligers Wijnverkoop
De afgelopen weken werden er onder de toren elke zaterdag wijnen,
mooi beschilderde dakleien en soep verkocht. Ook was er een kleine
kerstmarkt. Heel wat mensen kwamen hier op af.
Dit heeft de mooie som van € 1.203,03 opgebracht. Dit bedrag komt
geheel ten goede aan de restauratie van de toren.
Veel vrijwilligers hebben zich ingezet om deze zaterdagen tot een
succes te maken. Bij de bereiding van de soep, het maken van de
bloemstukken, verkoop van wijn en de artikelen op de kerstmarkt.
Allen hartelijk dank daarvoor! Tot slot gaat een groot woord van
dank uit naar initiatiefneemster en spil in het geheel: Jeanette Maris
sink.
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Alles is anders
Wie van ons had vorig jaar kerst kunnen bedenken, dat deze kerst zo
héél anders wordt. Géén kerstviering in de Sprank, het kan even niet
anders. Géén adventviering in de kerk vanavond, het moet anders.
Géén bomvolle kerk op kerstavond, en eerste kerstdag ’s ochtends.
30 mensen mogen komen, zó anders dan anders.
Vanaf maart dit jaar is alles anders, voor de verzorgenden in de ver
pleeg- en ziekenhuizen, de verzorging en aanpak van werken is an
ders. Voor de patiënten zelf, géén of minimaal bezoek, dat voelt zó
anders. Niet even knuffelen met je man of vrouw, je opa of oma,
vader, moeder, het kan en màg niet zoals anders.
De leegte als je man, vrouw, je opa, oma, vader, moeder, broer, zus,
vriend, vriendin, is overleden aan corona, zó eenzaam, zó leeg, zó
anders. De verjaardagen van geliefden worden wel gevierd, maar
met minder, ànders. Het sociale leven lag en ligt nu weer stil, het
moest en moet nog steeds anders. Anders dan gewoon, gewoon

Op deze en volgende pagina
foto's van de kerstviering met
en voor senioren op 19 decem
ber jl. met het thema 'Wees niet
bang' m.m.v. senioren en pre
dikanten van de Klavertje4-ge
meenten.
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anders.
Misschien wordt het nóóit meer hetzelfde, en blijft voor velen alles an
ders. Maar één ding is niét anders. Dat is de Ster van Bethlehem, ziet
U hem? Het kerstverhaal al eeuwenoud, het is hetzelfde! De liefde
van de Vader die Zijn zoon Jezus geboren liet worden in een stal voor
ons, dit alles is niét anders. Vorig jaar niet, dit jaar niet en volgend
jaar óók niet!
Laten we daarop vertrouwen, dat God in de Hoge, dezelfde is én
blijft, tot in de Eeuwigheid. Ere zij God in de Hoge en Vrede op aarde.
Jeanette Marrissink

Kerstfeest in ‘t Kapelletje in ‘t Bos
De vorige keer stonden we stil bij de verhuizing van de Zondags
school in het jaar 1877, naar het jagershuis(?) in ‘t Kraaienbos. Het
grondpatroon van het pand bestaat uit een kruisvorm, en het uiterlijk
heeft wel wat van een kapelletje, vandaar dat de goegemeente wel
van ‘t Kapelletje in ‘t Bos sprak.
Op de tekening kijken we van de Silvolde kant naar ’t bouwsel. De
vertrekken aan de kant van de Paasberglaan (links op de tekening)
kregen als bestemming Zondagsschool, compleet met harmonium
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en de banken van de familie Van Schuijlenburch. En ergens zal ook
wel een grote opbergkast voor de boeken, boekjes en andere beno
digdheden voor/van de Zondagsschool gestaan hebben. Het ver
trek aan de Silvolde kant (onder op de tekening) was voor de ouders
gereserveerd, met name goed bevolkt op ‘t jaarlijkse hoogtepunt
van de Zondagsschool, het Kerstfeest!
De rest van ‘t pand was ‘t domein van de heer Hoijtink en dienstbode
Mientje Kastein, maar enkele vertrekken werden waarschijnlijk zo nu
en dan ook wel voor de Zondagsschool ingezet. Het zou me niet ver
wonderen dat er gewoon een huishoudbeurs van de heer Hoijtink en
de Zondagsschool in zwang was; met de open vraag hoe die dan
wel gevuld werd, en of Mientje daar misschien ook nog wel eens wat
uit mee kreeg… En van eventuele wekelijkse of maandelijkse huuraf
drachten aan ‘t Huis Wisch is me ook niets bekend…
Het Kerstfeest wilde natuurlijk niemand missen, de kinderen niet, en
de ouders niet. Meneer Hoijtink vertelde dan het Kerstverhaal, de ge
boorte van het Kindje Jezus in Betlehems stal, en in tweede instantie
vertelde iemand anders (misschien Mientje Kastein ?) een spannend
kerstverhaal! En tussendoor werden er natuurlijk de bekende, of soms
ook wel minder bekende, kerstliederen gezongen.
En in de pauze was er voor jong en oud een beker heerlijk warme
chocolademelk! En aan ‘t slot van ‘t feest kregen alle kinderen nog
een mooi boekje cadeau, plus de kinderen uit de minvermogende
gezinnen, een pakje met kleren, welwillend beschikbaar gesteld door
de bewoners van de Huizen Wisch en Ulenpas!
Prachtig toch, zo'n Kerstfeest van de Zondagsschool in ‘t Kapelletje
in ‘t Bos!
Bernard Dorrestijn

Wees als een licht en
schenk aan elkaar
stralen van vrede
in 't nieuwe jaar!
(Sytze de Vries)

