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ONDERWEG IN JANUARI 
 

Even bijpraten; hoe was uw jaar? 
Bij een werkgroepje (de Marcuskring) hebben we er een goede ge-
woonte van gemaakt om eerst even "een rondje" te maken voor we 
echt beginnen. Dan vertellen we elkaar wat ons op dat moment bezig 
houdt. Soms is dat vreugde, soms verdriet. Maar we weten dan van 
elkaar of we ergens mee zitten en kunnen daardoor met elkaar mee-
leven en voor elkaar bidden. Onze ervaring is dat het heel goed is 
voor de "teamvorming" en onderlinge vriendschap. 
Aan het begin van het nieuwe jaar zou je die vraag ook aan elkaar 
kunnen stellen: Hoe was jouw jaar? Wat waren de hoogtepunten of 
waren er dieptepunten? Die verhalen kunnen een handvat zijn om in 
beweging te komen door je diensten aan te bieden als blijkt dat ie-
mand dat nodig heeft. 
Het koffie(thee of limonade!)drinken na de kerkdienst is een mooie 
gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Dat koffiedrinken is 
daar zelfs voor bedoeld. U zou bijvoorbeeld zelf kunnen vragen aan 
uw tafelgenoot wat voor haar of hem belangrijk was in het afgelopen 
jaar. Die vraag gaat wat verder dan een vraag of opmerking over het 
weer of de prijs van de melk. Een indringende vraag is niet verkeerd 
want zo leer je elkaar beter kennen. En daar gaat het in de kerk om. 
Dan nog iets; door  de vraag aan een ander te stellen voorkom je dat 
je zelf het gesprek gaat domineren. Dat vinden mensen soms verve-
lend. Het gaat immers altijd om de ander. 
Wat ook goed helpt om met elkaar aan de praat te komen is om een 
onderwerp uit ONDERWEG aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld hoe 
fijn het is dat er weer nieuwe ambtsdragers bereid zijn om wat van 
hun capaciteiten en vrije tijd ter beschikking te stellen. Of om elkaar 
aan te moedigen om mee te doen met een van de vele activiteiten in 
de Johanneshof. 
U leest er allemaal over in ons blad. Dat is dan ook waarvoor ON-
DERWEG bedoeld is. 
We zijn als redactie ook in 2010 van zins om u maandelijks op de 
hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze kerkgemeen-
schap. Daar hebben we uw hulp bij nodig, voor het doorgeven van 
nieuws uit de kerk. Zonder die hulp hadden we ook in 2009 ONDER-
WEG niet vol kunnen krijgen, waarvoor dank. 
En. . . . Als tegenprestatie krijgt u elke maand de groeten van ON-
DERWEG met deze keer in het bijzonder, de beste wensen voor het 
hele jaar.                                                                    Jan Gillissen 
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KERKDIENSTEN     
 
 
zondag 3 januari   Epifanie (wit) 
10.00 uur   Ds. J.J. Hinkamp 
   Welkom: de heer S. Tamminga 
   Deurcollecte: Verwarming 
   Nieuwjaar wensen na de dienst    
  
zondag 10 januari   1e zondag na Epifanie (wit) 
10.00 uur   Ds. M. Bouwman – Lasseur 
   Welkom: de heer T. van de Giessen 
   Deurcollecte: De Bondgenoot 
 
zondag 17 januari   2e zondag na Epifanie (wit) 
10.00 uur   Ds. J.J. Hinkamp Heilige Doop 
   Welkom: mevr. H. Breedijk 
   Deurcollecte: Pastoraat 
 
zondag 24 januari    3e zondag na Epifanie (wit) 
10.00 uur   De heer S. Kuijt  
   Welkom: de heer Ph. De Bruijn 
   Deurcollecte: Oecumene 
 
zondag 31 januari   4e zondag na Epifanie (wit) 
10.00 uur   Ds. J. van Dalen uit Varsseveld 
   Welkom: de heer C. langbroek 
   Deurcollecte: Catechese en Educatie 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar en 
Kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met de 
predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opne-
men zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 3 januari nemen we na alle drukte van Kerst even wat gas 
terug.In een korte dienst richten wij ons op het nieuwe jaar en zoe-
ken we naar wegen om daar op goede wijze een invulling aan te ge-
ven. Daarna mogen we elkaar in de Johanneshof, onder het genot van 
koffie ‘met iets er bij’, alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar. 
 
Zondag 10 januari. Dat is lang geleden, dat we iets van Jezus hebben 
gehoord! De geboorte en alles daaromheen, daar heeft Lucas echt 
werk van gemaakt. Maar verder? We weten het niet. We horen nog 
maar één voorval, in de Tempel in Jeruzalem. Twaalf jaar is Jezus 
dan: een jongere, die luistert, die zoekt. Verder blijft Hij buiten beeld, 
achttien jaren lang. Vandaag, in Lucas 3, gaat het beginnen. 
 
Zondag 17 januari vieren we het nieuwe leven in onze gemeente. 
Tenminste: zo mag je dat wel noemen als er vier kinderen gedoopt 
gaan worden. Het wordt een speciale kindvriendelijk dienst, waarbij 
de kinderen er deze keer gewoon bij blijven. In een speelse dienst 
mogen we zo het leven vieren dat Gods ons schenkt. 
 

Kerstgroeten 
Een nieuw begin, een nieuw geluid! Een nieuw jaar is begonnen, een 
oud jaar is afgesloten. Achter ons ligt een jaar waarin er heel wat ge-
beurd is. Op persoonlijk vlak voor diverse mensen op het terrein van 
lief en leed én zeker ook in het grotere geheel van onze kerkelijke 
gemeente. In mei namen we afscheid van ds. Margreet Bouwman - 
Lasseur en in september konden we op feestelijke wijze ons nieuwe 
kerkelijk centrum, de Johanneshof, in gebruik nemen.  
Het komende jaar hopen we verder te gaan met het ontplooien van 
allerlei activiteiten in en rond de kerk en hopen we dat er aanvulling 
komt in de vorm van een kerkelijk werker. Ik hoop dat we de uitda-
ging om volop kerk te zijn samen vorm kunnen geven en zo samen 
kunnen bouwen aan een heel goed jaar.  
Met deze wens voor het nieuwe jaar wil ik vanaf deze plaats toch even 
van de gelegenheid gebruik maken om, mede (op uitdrukkelijk ver-
zoek, u bent hen nog zeker niet vergeten!) namens de familie Bouw-
man, iedereen van harte alle goeds, heil en zegen toe te wensen voor 
het nieuwe jaar en u te bedanken voor al die aardige, leuke, en lieve 
kaartjes met de beste wensen. Dus… heel hartelijk dank! 
 

Met de beste wensen voor Onderweg, ds. Hans Hinkamp 
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Deurcollectes  
 
Zondag   3 januari  Verwarming 
 
Zondag 10 januari De Bondgenoot 
 
Zondag 17 januari Pastoraat 
 
Zondag 24 januari Oecumene De Protestantse Kerk is nauw ver-
bonden met vele kerkgenootschappen in binnen- en buitenland. Ook 
veel plaatselijke gemeenten hebben internationale contacten. Die ver-
bondenheid krijgt vorm in oecumenische organisaties als de Raad van 
de Kerken in Nederland, de Lutherse Wereld Federatie, de Wereldraad 
van Kerken en de Wereldbond van de Gereformeerde Kerken. Van en 
met elkaar, via ontmoetingen en samenwerkingsverbanden, leren we 
wat het betekent om kerk van Christus te zijn in deze wereld. 
 
Zondag 31 januari Catechese en Educatie JOP en HGJB, de jeugd-
organisaties van de Protestantse Kerk ontwikkelen eigentijds materi-
aal voor geloofsopvoeding en catechese. Daarnaast wordt er onder-
steuning en advies gegeven aan catecheten en gemeenten. Het Pro-
testants Centrum voor Toerusting en Educatie wil de vele vrijwilligers 
en ambtsdragers ondersteunen bij het werk in de plaatselijke ge-
meenten en de landelijke kerk. Daarvoor ontwikkelt zij cursusma-
teriaal en diverse cursussen en trainingen. Op deze zondag collecteren 
we voor zowel het Jeugdwerk als het werk op het gebied van Educa-
tie.  
 

Opbrengsten deurcollectes november & december 
 

29 nov.  Missionair werk Ned.    € 71,79 
6 dec.   KIA/ Totaal     € 47,27 
11 dec.  Kerkradio     € 20,65 
13 dec. Sao Paulo     € 63,55 
20 dec. Pastoraat     € 52,19 
   
De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld.  

            Namens de diaconie  
             Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA 
 
 

  4 jan. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  4 jan. Diaconie vergadering Consistorie  20.00 uur 
  6 jan. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
  9 jan. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
11 jan. Beheerscie. Johanneshof Richtershof  13.30 uur 
18 jan. P.V.G. bingomiddag  Johanneshof  14.30 uur 
19 jan. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
20 jan. Kerkrentmeesters  Consistorie  20.00 uur 
23 jan. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
22 jan. Vrijwilligersavond  Johanneshof  20.00 uur 
26 jan. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
                                                                               
In de Johanneshof is er elke maandagavond Rummycub – competitie 
om 19.30 uur en elke woensdagmorgen Open Huis van 09.30 – 11.30 
uur. 
 
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht dit 
te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover 
het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
 
 
 
 

LEVENSBERICHTEN 
 
 
 
 

Nieuw ingekomen 
 

We heten de heer D. Kwerreveld en mevrouw L. Bruggink, Johannes 
Vermeerstraat 26, van harte welkom in onze kerkelijke gemeente. We 
hopen dat ze zich thuis gaan voelen in onze kerk en in Lichtenvoorde. 
 
                                                                         Ledenadministratie 
                                                                                 Grietje Bijker 
                                                                                Lucy Schutten 
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Verjaardagen 
 
 

13 jan. mevr. A. Holler – Bernhardt, Watersnipstraat 2, 89 jaar. 
13 jan. mevr. G.W. Stronks – Wisselink, Bachstraat 22, 75 jaar. 
14 jan. mevr. M. van Binsbergen – van Kleunen,  

 Huininkmaat 3, 83 jaar. 
17 jan. mevr.  C. Aalbers – Bezemer, B.van Meursstraat 51, 78 jaar. 
23 jan. de heer W. Voortman, Esstraat 10/43, 86 jaar. 
28 jan. mevr. M. Kool – Briedé, Esstraat 10/42, 95 jaar. 
 

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk 
gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare zegen. 
 
 
 

Bloemengroet 

                       
  
 

De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
29 nov. bij mevr. Van Luin, Huininkmaat 11 en  

  mevr. Sloetjes, Groot Deunkweg 4. 
 6 dec.  bij mevr. Van Lochem, Broekboomstraat 21 en   
   de fam. Smees, Lindeboomweg 41 in Harreveld. 
13 dec. bij mevr. Ansink, ds. Van Krevelenstraat 18 en  

  de heer Sironde, H. Harmsenstraat 25. 
20 dec. bij de fam. Breedijk, Lichtenvoordsestraatweg 101 en  
   de fam. De Bruijn, Esstraat 34. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

 
 
 
 
     
Kerkenraadsvergadering van 8 december 2009 
 

De heer G. Bosman is onze gast. Zoals gemeld in het verslag van de 
vorige kerkenraadsvergadering heeft de heer Bosman voorstellen ge-
daan m.b.t. culturele activiteiten in relatie tot de nieuwbouw en de 
Johanneskerk. Het idee is om proactief activiteiten te organiseren en 
niet af te wachten. De eerste activiteit was op 13 november 2009. 
Deze activiteit kan geslaagd worden genoemd, ruim 70 betalende be-
zoekers en een klein overschot. De heer Bosman schetst ons de ver-
dere mogelijkheden, kosten en aandachtspunten. Voor continuïteit is 
een commissie nodig van ca. 5 personen en bij ca. 80 betalende per-
sonen (toegangsprijs € 10,--) kan quitte worden gespeeld, rekening 
houdend met alle kosten. De kerkenraad ziet wel de waarde in van de 
culturele activiteiten en er blijkt bereidheid om deze op te pakken. 
Omdat we kritisch moeten zijn op onze uitgaven wordt besloten om 
het lopende seizoen niet meer dan 2 à 3 culturele activiteiten te orga-
niseren. Daarna is eerst een evaluatie nodig. De heer Bosman zal de-
ze beperkte reeks nog ondersteunen. Voor een commissie t.z.t. zijn 
andere personen nodig. Belangstelling? Ideeën voor activiteiten? 
Meldt u aan bij de heer Bosman (telefoon 372587) of de scriba. 
De bereikbaarheid van ons kerkgebouw aan de voorzijde is be-
moeilijkt door de plaatsing van paaltjes. De kerkrentmeesters leggen 
hierover contact met de gemeente Oost Gelre ter verbetering. 
De commissie Vorming en Toerusting zegt bij monde van de heer 
Tamminga dat de avond met ds. Tacken een goede avond is geweest. 
De gespreksavonden zijn in voorbereiding en de activiteiten voorjaar 
2010 zijn vervat in een nieuw boekje. Deze ligt ter medeneming in de 
Johanneshof voor u of om door te geven aan een ander. 
De commissie samenwerking Groenlo-Lichtenvoorde heeft een 
discussienota het licht doen zien, waarin een verkenning is gemaakt 
van de mogelijkheden tot samenwerking tussen beide gemeenten. 
Kort gezegd mondt de nota uit in de conclusie dat via meer samen-
werking na enige tijd kan worden gekomen tot volledig samengaan 
met in beide plaatsen een zo volwaardig mogelijk kerkelijk leven. Na 
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discussie besluit de kerkenraad in principe de conclusie te volgen. 
Voor een definitiever besluit is eerst over en weer meer inzicht nodig 
in elkaars reilen en zeilen, waaronder de financiële situatie. De beide 
moderamina gaan dit overleg aan. Daarna gaan de bevindingen met 
de discussienota terug naar de kerkenraad. In Groenlo is ook inge-
stemd met de conclusie van de discussienota. Uiteraard volgt bij ver-
dere aanpak een raadpleging van onze gemeenteleden om uw mening 
te horen. 
De heer van de Giessen vertelt namens het college van kerkrent-
meesters dat met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe huurder is 
gevonden voor het pand Rentenierstraat 5. Het blijft een vergelijk-
bare winkel als die van Engelbarts. Verder zijn er vergaande afspra-
ken inzake de verhuur van de Ni'je Wehmerhof per 1 april 2010. 
We hopen u de volgende keer te kunnen melden dat dit ook zeker is. 
De diaconie biedt de begroting 2010 aan ter vaststelling. De ker-
kenraad stemt in met de begroting. 
Ook de kerkrentmeesters presenteren de begroting voor het jaar 
2010. Tevens is er een begroting gemaakt voor de Johanneshof voor 
2010. Deze laatste begroting sluit met een negatief resultaat van ruim 
€ 4400,--. Reserveringen voor onderhoud en afschrijvingen zijn opge-
nomen. Het resultaat ligt in de lijn van de kosten van de Ni'je 
Wehmerhof. Het (negatieve) resultaat is opgenomen in de begroting 
van de kerk. Tevens is rekening gehouden met de komst van een ker-
kelijk werker en de verhuur van de genoemde gebouwen. Teneinde 
risico's in de verhuur te kunnen opvangen wordt 1/3 van de huur ge-
reserveerd voor "magere" jaren, waarmee een dip in de inkomsten 
kan worden opgevangen. De bijdrage voor kerkbalans is in de begro-
ting met 5% verhoogd. We gaan ervan uit dat de gemeente haar 
wens, de aanstelling van een kerkelijk werker, in haar bijdrage zal 
laten meewegen. Desondanks is er een tekort van € 6850,--. De ker-
kenraad stemt in met de begroting. 
Verheugd nemen we er kennis van dat enkele vacatures in de ker-
kenraad zullen worden opgevuld. De heer F. van Doorn en mevrouw 
I. Kuenen zijn bereid ouderling te worden, terwijl de heer J. ter Horst 
diaken wordt. De kerkrentmeesters zoeken nog ambtsdragers. 
De invulling van de vacature kerkelijk werker is het volgende 
agendapunt. Het contract is in de maak en de definitieve benoeming 
kan in de volgende vergadering van de kerkenraad plaatsvinden. 
Inzake het jeugdwerk heeft de kindernevendienst nog extra leiding 
nodig. Namen en aanmeldingen zijn zeer welkom bij de heer E. 
Schokkin (tel. 375988). 
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Heeft u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerken-
raadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of een 
ander lid van de kerkenraad. 

Flip de Bruijn, scriba. 

 
College van Kerkrentmeesters 
 

Een paar maanden geleden melde wij in dit blad dat de huurder van ons 
pand, Rentenierstraat 5 de huur per 31 dec. van dit jaar opgezegd 
heeft. Dit was voor ons een grote zorg omdat de huurinkomsten een 
belangrijk deel van de exploitatie vertegenwoordigen. 
Wij zijn dan ook meteen zelf en via onze makelaar begonnen om een 
nieuwe huurder te vinden; u heeft waarschijnlijk de advertentie daartoe 
in de Elna gelezen. 
Nu kunnen wij u mededelen dat er per 1 jan. 2010 iemand gevonden is 
die in dit pand de zaken van Engelbarts gaat voortzetten Dat is de fa. 
Stronks uit Aalten die daar een soortgelijke winkel heeft. Wij zijn daar 
heel blij mee. Informatie daarover heeft ook al in de plaatselijke pers 
gestaan.  
Tevens kunnen wij u mededelen dat wij hoogstwaarschijnlijk per 1 april  
2010 de Ni’je Wehmerhof kunnen verhuren en wel voor een periode van 
3 jaar, ook daarover zijn we zeer verheugd. Zeker gezien de leegstand 
van andere panden in het Centrum. 
 

Het grotere risico bij verhuur van deze panden heeft ons tot voorzich-
tigheid gemaand bij het begroten van inkomsten uit verhuur. Natuurlijk 
is het zo dat, als er verhuurd is, wij netto inkomsten uit dat pand heb-
ben van ongeveer 6% maar het probleem zit hem in de continuïteit. 
Daarom hebben wij besloten om van de inkomsten uit verhuur van deze 
bedrijfspanden een derde te reserveren voor “magere jaren” om zo 
eventuele leegstand in de toekomst te compenseren. 
Dit zult u straks ook zien op de begroting voor 2010 welke u met kerk-
balans toegezonden krijgt. 
 

Ondertussen zijn wij heel blij met de mogelijkheden die zich nu voor-
doen. 
Namens het College van Kerkrentmeesters  

Ton v.d. Giessen, voorzitter 
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Kerkbalans 2010 
 

Deze maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wen-
sen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. 
Wij hopen dan dat veel van onze voornemens, die we voor het nieuwe 
jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. 
Ook het college van kerkrentmeesters van onze Protestantse ge-
meente hoopt dat. Zo zijn we in de begroting uitgegaan van de wen-
sen die tijdens de op 16 oktober 2008  gehouden gemeenteleden-
vergadering zijn uitgesproken. Daar was toen duidelijk een voorkeur 
voor continuïteit in de bezetting van predikanten/kerkelijke werkers, 
zodat de pastorale zorg op niveau kan blijven.                             
We gaan dan ook uit  van 1,6 formatieplaats (dus ruim 1½  mede-
werker) zoals we die toen ook hadden.  
Inmiddels zijn we met de benoemingsfase in een afrondend stadium  
 

De begroting voor 2010 heeft een tekort van bijna 6900 euro. Dit, 
ondanks het feit, dat we de  te verwachten vrijwillige bijdrage met 5 
% verhoogd hebben. Wij gaan er namelijk vanuit, dat de gemeente 
bovengenoemde wens – de aanstelling van een kerkelijk werker – in 
haar bijdrage tot uiting zal laten komen. Toch blijft er dan nog het 
tekort……. 
Uw bijdrage nu, geeft aan of u het beleid voor de toekomst wel of niet 
ondersteunt. 
Van 17 t/m 30 januari 2010 worden alle gemeenteleden op de bij u 
bekende wijze bezocht voor de jaarlijkse bijdrage 2010. U ontvangt 
dan van de medewerker weer een intekenformulier waarop u uw bij-
drage kunt invullen. Later wordt dit formulier weer bij u thuis opge-
haald. 
Uw bijdrage is geheel bestemd voor onze Protestantse gemeente en 
maakt het dus mogelijk om onze eigen plannen te verwezenlijken. 
Houdt u daar a.u.b. rekening mee als u uw bijdrage vaststelt want de 
kerk is van blijvende waarde,  immers:                                                                                                          
Zolang onze kerk bestaat is er in onze kerk gebeden, gevierd, (me-
de)geleden, geloofd, gezongen en geleerd. 
En gedoopt, getrouwd, begraven, herdacht. 
Want dáárvoor is de kerk. 
We hebben de kerk (en de gemeente van Jezus Christus) nodig. 
De kerk is van onschatbare waarde, heel ons leven, op zondag, door-
deweeks, op gedenkwaardige momenten. 
Gisteren, vandaag én morgen! 
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Kerkbalans, daar geef je voor! 
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden 
en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdra-
ge aan Kerkbalans 2010 is daarom hard nodig, want die maakt het 
mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en on-
misbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde.  
Van blijvende waarde! 
 

Namens het college van kerkrentmeesters 
Cor Langbroek 

 
 
De diaconie ondersteunt project:  Mercy Ships 
 

Mercy Ships is een ontwikkelings-organisatie die hospitaalschepen 
gebruikt om hoop en genezing te brengen naar de allerarmsten in 
ontwikkelingslanden. Wereldwijd worden mensen en middelen gemo-
biliseerd om op een effectieve manier medische hulp en ontwikke-
lingssamenwerking gestalte te geven. 
 

Elke dag sterven wereldwijd vele duizenden kinderen aan ziektes die 
veroorzaakt worden door armoede en ondervoeding.  Veel mensen 
leven in angst en wanhoop met vervuild water en weinig eten. Een 
kleine verbetering betekent in zulke omstandigheden een wereld van 
verschil. Ieder van deze mensen, elke persoon heeft hoop en genezing 
nodig. In deze wereld van nood zetten toegewijde Mercy Ships vrijwil-
ligers hun talenten in om verandering te brengen.  
 

Mercy Ships geeft op een heel praktische manier uiting aan haar doel-
stelling in de vorm van training, voorlichting en onderwijs en in het 
medische- en ontwikkelingswerk. Er wordt samengewerkt met de 
plaatselijke organisaties, kerken en individuen, altijd op uitnodiging 
van de regering van het betreffende ontwikkelingsland. Dan kan een 
schip van Mercy Ships vertrekken in de wetenschap dat mensen nieu-
we hoop hebben voor de toekomst. 
 

Voor meer informatie zie http://www.mercyships.nl/ 
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AED project gezamenlijke kerken. 
 
Al een paar keer is er over dit project in de kerkbladen geschreven, 
waarom en hoe het is opgestart en hoe we dat project vorm wilde ge-
ven. Nu is het zover dat het gehele project is gerealiseerd en wij willen 
op deze manier graag verantwoording afleggen over de realisering, zo-
wel organisatorisch als financieel. 
 

Het project gaat uit van de Sint Bonifatius/Sint Ludger Parochie en de 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.  
Bij de Bonifatiuskerk is de AED geplaatst tegen de gevel, links naast de 
hoofdingang en de sleutel hangt aan de binnendeur bij de linker ingang. 
Bij de Johanneskerk hangt de AED aan de zijgevel van Rentenierstraat 5 
en is bereikbaar via het binnenterrein aan de Rentenierstraat; de sleutel 
hangt aan de kapstok in de binnenhal ter plaatse. Als een sleutel niet 
bereikbaar is, zit er in de rechterzijkant van de kast een inslagruitje 
waarachter een noodsleutel zit zodat het apparaat ook bij een gesloten 
kerk gebruikt kan worden 
Voor iedereen die als hulpverlener de AED nodig zou kunnen hebben: 
stel u zelf op de hoogte van de omstandigheden, de kosters willen u 
daar graag behulpzaam bij zijn. 
 

Zoals bij de opzet van het project aangegeven, is ook de buurt betrok-
ken geweest bij de opleidingen zodat ook zij, bij een circulatiestilstand 
buiten de kerk, in staat zijn adequate hulp te verlenen door te reani-
meren en de AED te gebruiken. 
Voor de Bonifatiuskerk zijn er in totaal 11 personen opgeleid. 
Voor de Johanneskerk zijn er in totaal 10 personen opgeleid. 
Buiten de kerken, in de buurt, zijn er in totaal 14 personen opgeleid. 
De lijst van intern opgeleide personen hangt in de kerk, samen met een 
onderhouds controlelijst en een inzetprotocol zodat iedereen kan zien en 
lezen of de AED’s, ook in de toekomst nog optimaal inzetbaar zijn. 
In het inzetprotocol staat op welke wijze het bestuur van de kerk zich 
verplicht om de AED goed inzetbaar te houden, door o.a. een onder-
houdsafspraak en het in stand houden van voldoende opgeleide perso-
nen door jaarlijkse trainingen. 
 

Financieel zijn we er goed door gekomen, zie onderstaande staat, mede 
door donaties van buiten de kerken. 
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Totaal budget voor het project:  € 7.050,00 
Kosten  2 stuks AED incl. kasten etc.: € 4.865,40 
Korting/donatie leverancier: :  € 1.160,00 - 
Onderhoudscontracten+Verzekering: €    707,46 
Drukkosten actie:    €    109,48 
Opleiding 2x6 personen:   €    579,00 
Donatie Rabo - Bankkosten:   €      67,67 - 
Donatie Stichting Ziekenzorg en  
Bevordering Gezondheidsbelangen:  € 1.525,00 - 
Particuliere donaties:    €    145,00 – 
Totale resterende kosten:   €  3.363,67 
 
Op kosten van het project zijn van beide kerken 6 personen opgeleid 
maar het animo was groter, de kerkbesturen hebben toen besloten de 
kosten van de opleiding van de extra personen, kerkgerelateerd, ook op 
zich te nemen. 
 

Momenteel lopen er nog gesprekken met de Gemeente Oost Gelre voor 
een donatie van de kosten om de AED’s buiten op te hangen. Wij vinden 
dat dit eigenlijk de verantwoording van de Gemeentelijke overheid is, 
maar ambtelijke molens malen niet zo snel. Mocht die donatie nog 
afkomen, dan zal die alsnog tussen de beide kerken verdeeld worden; 
wij houden het warm. 
 

Volgend jaar zullen, gelijk met de oproep voor de jaarlijkse vervolgtrai-
ningen, naast de bestaande hulpverleners ook nieuwe hulpverleners 
gevraagd worden. 
Nieuwe hulpverleners kunnen zich daar nu al voor opgeven bij onder-
staande personen. Te zijner tijd zal dan met de kerkbesturen over de 
kosten van die nieuwe opleiding gesproken worden, de vervolgopleiding 
blijft voor rekening van de kerken. 
 

Rita Lansink,    namens de Sint Bonifatius/Sint Ludger Parochie. 
Ton v.d. Giessen, namens de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde. 
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G E S P R E K S A V O N D E N  2 0 10 
Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde en Hervormde Gemeente te 
Groenlo organiseren tussen 15 en 25 februari 2010 weer de gespreks-
avonden.  
Het thema is dit jaar: “Geloven en wat verder ter tafel komt!”                                        
 

Geloven doen we ook samen door elkaar te ontmoeten 
in onze prachtige nieuwbouw, de Johanneshof waar 
jong en oud alle ruimte heeft. Dit jaar gaan wij voor 
het eerst in gesprek in ons nieuwe kerkelijk centrum, 
naast de vertrouwde gespreksavonden in huiskamers-
feer bij iemand thuis. 
Op de komende gespreksavonden zullen we weer op 
ongedwongen wijze met elkaar in gesprek komen; dat 

bevalt ons kennelijk goed. Wie zelf niet zo’n prater is, luistert gemoe-
delijk mee: zo hoor je nog eens wat. In goede samenwerking met 
elkaar is er dit jaar ook een gespreksavond in Groenlo. 
Behalve een gastheer of gastvrouw is er iedere avond een gespreks-
leid(st)er aanwezig. Krantenfoto’s en knipsels, stellingen en cartoons 
helpen ons op gang. Verder zijn er nog kleurrijke en inspirerende af-
beeldingen, of wel voor elk wat wils. Zo komen we als vanzelf te spre-
ken over wat ons in het dagelijks leven bezig houdt en bemoedigt. 
Geloven kun je ook samen doen, in het vertrouwen dat de Heer van 
de kerk ons daartoe de kracht geeft. Hieronder staan de avonden 
waaruit u een keuze kunt maken. 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur.  
 

1.Maandag 15 februari bij: mevrouw Rouwhorst Aaltenseweg 78 
2.Dinsdag  16 februari bij: mevr. ter Haar Oude Winterswijksew. 4                       
3.Woensdag  17 februari bij: mevrouw Eskes Huininkmaat 1 
4.Donderdag 18 februari bij: kerkelijk centrum (Richtershof)   
5 Maandag    22 februari bij: familie te Bokkel Beukstraat 2 
6.Dinsdag   23 februari bij: familie Toebes Landstraat 24  Harreveld  
7.Donderdag 25 februari bij: familie Bosman Handelstraat 2 
8.Donderdag 25 februari bij: ds. R. Willems  DeDael 3 Groenlo 
 

U kunt zich opgeven bij Sjors Tamminga, tel. 372752, per e-mail: 
sjors.tamminga@planet.nl  of bij Roland Ebbers, tel. 371948, per  
e-mail:r.ebbers96@chello.nl. Voor Groenlo kunt u zich ook opgeven 
bij ds. Ria Willems, Pastorie De Dael 3, Groenlo (0544-462019) tot en 
met 9 februari 2010. 
Namens Vorming en Toerusting,                               Sjors Tammin 



15 

 

 
 
 
 
 
Kerst met de PVG 
 
In een geheel bezette, warme en sfeervol versierde Johanneshof heet-
te mevrouw De Bruijn een ieder welkom. Na de koffie met wat lek-
kers, was het woord aan ds. Hinkamp. Deze had de liturgie sa-
mengesteld, met samenzang, begeleid door Bas Tieltjes, gebeden en 
gedichten onder andere van Gerrit Kloos en Ronald Lammers. De 
schriftlezing en overdenking waren uit Jesaja 9: 1-6. ‘Het Licht dat uit 
de duisternis tot ons komt bij de geboorte van Jezus’.  
Na de pauze trad het koor “de Medeklinkers’ uit Zieuwent op. We 
hebben erg genoten van hun zang. Kerstliederen in diverse talen en 
daar tussen door een gedicht en een verhaal. 
Aan het eind van de middag was er een lekkere koffietafel, die door 
de aanwezigen alle eer werd aangedaan. 
We kunnen terugkijken op een mooie, geslaagde middag waarvoor 
mevrouw De Bruijn alle medewerkers hartelijk dankte en iedereen 
gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2010 toewenste. 
Voor de sneeuw ons parten kon spelen ging een ieder voldaan huis-
waarts. Op 18 januari 2010 om half drie hopen we weer velen van u 
te mogen begroeten op de inmiddels traditionele bingomiddag in de 
Johanneshof. 
Namens alle medewerkers: veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Campagne: ‘Laat hen één zijn’  
 
De Filippijnen staat bekend als het enige christelijke land in zuidoost 
Aziё. 92% van de bevolking is christen. Toch heeft 60% van de men-
sen geen bijbel. Het Filippijnse bijbelgenootschap heeft een ambitieus 
plan: zorgen dat er binnen vijf jaar in elk Filippijnse huis een bijbel is.  
Omdat te kunnen bereiken is 500.000.000 peso (ruim € 7.000.000,-) 
nodig. Daarvoor is ook hulp nodig van andere bijbelgenootschappen, 
zoals het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
De campagne May They Be One (laat hen één zijn) is van start ge-
gaan in januari 2009 (de bijbelmaand). Er worden bijbels verspreid in 
het Engels en acht belangrijke Filippijnse talen. Voor het eerst werkt 
het Filippijnse Bijbelgenootschap ook samen met de Rooms Katholieke 
Kerk, veruit de grootste kerk op de Filippijnen. 
Een groot deel van de bevolking van de Filippijnen leeft onder de ar-
moedegrens. De kosten voor het drukken van een bijbel is ongeveer 3 
Filippijnse peso (€ 2,15). Het Filippijnse Bijbelgenootschap wil een 
bijbel beschikbaar kunnen stellen voor één peso (€ 0,71). Via de 
plaatselijke pastoor of dominee wil men ook gratis bijbels verspreiden 
onder degenen die zelfs dat lage bedrag niet kunnen betalen. 
Het belang van bijbelverspreiding wordt in de Filippijnen breed ge-
deeld. Men is zich ervan bewust dat het imago van de Filippijnen niet 
erg positief is: het land staat bekend als een van de meest corrupte 
staten ter wereld. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Om die 
verandering te kunnen bewerkstelligen, is het nodig dat mensen (op-
nieuw) de bijbel gaan lezen en de boodschap daarvan tot zich laten 
doordringen, zo menen de initiatiefnemers van deze campagne. 
                                                 Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Verslag Classis 16 september en 19 november 2009 
Op bovengenoemde data vergaderde de Classis Winterswijk respectie-
velijk in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk en in het nieuwe gemeen-
tecentrum ‘De Johanneshof’ in Lichtenvoorde.  
 

Aan de hand van een powerpoint-presentatie werd op de eerste bij-
eenkomst het kerkenwerk in Aalten in beeld gebracht. De gemeente 
heeft 9 predikanten, omvat 4200 adressen en kent 7 wijken (pastora-
le eenheden). De organisatie bestaat uit een grote kerkenraad met 
taakgroepen, klankbordgroepen en pastorale wijkteams. Er wordt veel 
aandacht besteed aan het jeugd- en jongerenwerk. Zo is één van de 
predikanten voor vijf dagdelen per week vrijgesteld voor het jeugd-
werk en is er een jongerenmusicus. Ook is het vormings- en toerus-
tingwerk een belangrijk onderdeel van de kerkelijke activiteiten. Ver-
der worden er ontmoetingsbijeenkomsten voor oudere en jongere 
gemeenteleden georganiseerd. De financiële positie is gezond te noe-
men. Het kleurrijke kerkblad floreert uitstekend. 
 

De tweede Classicale bijeenkomst stond in het teken van het be-
roepingswerk. Door ds. Oortgiesen, hoofd mobiliteitsbureau predikan-
ten, werd aangegeven dat, ook al is het huidige aantal gemeentepre-
dikanten nog toereikend, er in de toekomst vanwege het emeritaat 
van een grote groep van predikanten een tekort zal ontstaan. Momen-
teel is binnen de kerk veel vraag naar kerkelijk werkers. Er zijn ge-
meenten die geen predikant kunnen betalen maar wel een kerkelijk 
werker. Het is van belang dat er van beide functionarissen een goede 
functieomschrijving is en een goede taakafbakening wordt gemaakt. 
Om de doorstroming binnen de kerk te bevorderen is er een zgn. mo-
biliteitsbureau gevormd. Alle vacatures worden bij dit bureau gemeld 
en aan de ‘zoekende’gemeente wordt een lijst van beroepbare predi-
kanten verstrekt. Predikanten en kerkelijk werkers die van gemeente 
willen veranderen dan wel op zoek zijn naar een andere functie, kun-
nen zich hier melden. Kerkelijke gemeenten die op zoek zijn naar een 
nieuwe predikant moeten zich aan de hiervoor vastgestelde regels 
houden. Ds. Oortgiesen wijst op het belang van een zorgvuldige voor-
bereiding en niet te vergeten een correcte omgang en open communi-
catie met de sollicitanten.  
 

Naast de hierboven genoemde hoofdonderwerpen kwamen nog kerk-
ordelijk zaken en de evaluatie van de onlangs gehouden missionaire 
bijeenkomst aan de orde. 
 

S. Kuijt, 1e scriba 
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Nieuw programmaboekje Vorming & Toerusting 
 

Na een zeer geslaagd eerste seizoen in de Jo-
hanneshof, met tal van nieuwe activiteiten, wil-
len we ook dit voorjaar weer een ruim aanbod 
bieden aan creatieve-, ontspannende- , leerza-
me- en gezellige bezigheden. Het nieuwe pro-
grammaboekje ligt voor u klaar in de kerk of in 
de Johanneshof. Neemt u rustig de vrijheid een 
extra boekje mee te nemen voor iemand anders 
(uit eigen of een andere kring): dáár liggen ze 
voor! Heeft u vragen of tips? Laat het ons weten. 
 

namens V & T, ds. Hans Hinkamp 
 

Vrijwilligersavond 
 

De kerkenraad heeft besloten om ook dit jaar weer een avond voor 
onze talrijke vrijwilligers te organiseren en wel op vrijdag 22 januari 
2010 om 20.00 uur in de Johanneshof 
Wij willen u op deze avond hartelijk bedanken voor uw inzet voor de 
kerk en u daarvoor een leuke en gezellige avond aanbieden onder het 
genot van een hapje en een drankje. Uw partner is daarbij ook uitge-
nodigd. 
Wij proberen in onze persoonlijke uitnodigingen aan onze vrijwilligers, 
of u nu tot een groep behoort of een individuele vrijwilliger bent, 
niemand te vergeten. 
Mochten wij toch iemand zijn vergeten, wilt u zich dan even aanmel-
den. Immers wij hebben u tenslotte niet willen vergeten! 
Denkt u: ik wil ook wel iets voor de kerk doen, dan bent u ook van 
harte welkom, maar dan weet u dat er van u iets verwacht wordt. 
Namens de kerkenraad, 

Fenna Langbroek, tel. 373028; c. langbroek@chello. nl 
Bea Ton, tel. 377531; bea.ton@hccnet.nl 
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Erik Schokkin stuurde ons ter overdenking het volgende verhaal dat 
ook als meditatie zou kunnen dienen. 
 

De wilde Ganzen 
 

Er was eens een man die niet geloofde 
in de menswording en in de geestelijke 
betekenis van Kerst; hij was sceptisch 
over alles wat met God te maken had.  
Zijn vrouw was diepgelovig en voedde 
ook haar kinderen trouw op in het ge-
loof. Soms maakte hij het haar wel heel 
moeilijk omwille van haar geloof en 
vooral het vieren van het kerstfeest zat 
hem dwars. 
Op eerste kerstdag maakte zij de 
kinderen klaar om samen met hun naar 
de kerkdienst te gaan. Zij vroeg hem of 
hij niet mee wilde gaan maar hij weigerde beslist. Hij vond het idee 
van de menswording van Christus gewoon belachelijk. "Waarom zou 
God zichzelf zo vernederen en een mens worden als wij? Het is zo'n 
idioot verhaal", zei hij. Toen vertrok zijn vrouw met de kinderen naar 
de kerk en hij bleef thuis. 
Nadat ze vertrokken waren begon het harder en harder te waaien en 
de sneeuwbui werd een echte sneeuwstorm. Toen hij naar buiten keek 
zag hij niets anders meer dan een verblindend sneeuwgordijn. Hij ging 
ontspannen bij de haard zitten om wat te lezen. Toen hoorde hij een 
harde klap; alsof iets tegen het raam aanvloog. Weer een klap. Hij 
keek naar buiten maar kon niets zien. Daarom trok hij een warme jas 
aan en ging naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. In het 
veld naast zijn huis zag hij een troep wilde ganzen. Ze waren duidelijk 
onderweg naar het zuiden om een warmere verblijfplaats op te zoeken 
maar ze waren verrast door de sneeuwstorm. De sneeuw was zo he-
vig en zo verblindend geworden dat de ganzen niet verder meer kon-
den. Ze waren afgedwaald en neergestreken bij de boerderij, zonder 
voedsel of beschutting. Ze sloegen wanhopig met hun vleugels en 
draaiden doelloos in cirkels, totaal verblind en hulpeloos. 
De man had medelijden met de vogels en wilde ze helpen. Hij dacht 
bij zichzelf: "De grote schuur zou een goede plaats zijn om ze op te 
vangen. Het is er warm en veilig; ze zouden er de nacht kunnen door-
brengen en wachten tot de storm voorbij is". Dus liep hij naar de 
schuur en opende de poort. Hij bleef daar wachten en keek naar de 
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vogels in de hoop dat ze de open schuur zouden opmerken en daar 
zouden gaan schuilen. Maar ze bleven maar doelloos rondfladderen. 
Ofwel hadden ze de schuur niet opgemerkt, ofwel begrepen ze niet 
wat dit voor hen kon betekenen. Hij liep daarom maar naar de ganzen 
toe om hun aandacht te trekken. Het enige resultaat was dat ze nog 
verder wegvluchtten omdat ze bang waren voor hem. 
Hij liep terug het huis in om wat brood te halen. Hij brak het brood in 
kleine stukjes om op die manier een spoor in de richting van de 
schuur te maken in de hoop dat hij de ganzen zo zou kunnen binnen-
lokken, maar ook dat hielp niet. De man begon gefrustreerd te raken; 
hij probeerde opnieuw achter de vogels aan te lopen en ze zo naar 
binnen te jagen. Ze werden alleen maar banger en vluchtten weg naar 
alle kanten, behalve in de richting van de schuur. Hij kon blijkbaar 
niets doen om hen in die schuur te krijgen waar ze toch een warme en 
veilige beschutting konden vinden. Totaal ontmoedigd riep hij: "Waar-
om willen ze me nu niet volgen! Begrijpen ze nu niet dat dit de enige 
plaats is waar ze de storm kunnen overleven! Hoe krijg ik ze nu in ’s 
hemelsnaam op de enige plaats waar ze gered kunnen worden!" Hij 

dacht een ogenblik na en kwam tot de 
vaststelling dat ze een mens nooit zouden 
volgen. En hij zei bij zichzelf: "Hoe zou ik ze nu 
toch kunnen redden? De enige manier lijkt wel 
te zijn dat ik zelf een gans zou worden. Als ik 
een van hen zou zijn, dan zou ik ze kunnen 
redden. Dan zouden ze me wel willen volgen 

en zou ik hen op een veilige plaats kunnen brengen". Hij stond een 
ogenblik stil en hoorde de woorden die hij zelf gesproken had als een 
echo door zijn gedachten gaan: "Als ik een van hen zou zijn, dan zou 
ik ze kunnen redden". Hij dacht na over zijn eigen woorden en herin-
nerde toen wat hij tegen zijn vrouw had gezegd: "Waarom zou God 
zichzelf zo vernederen en een mens worden als wij? Het is zo’n idioot 
verhaal". Het was alsof er in zijn brein een schakelaar werd omge-
draaid toen hij die dingen bij zichzelf herhaalde. Het was echt een 
openbaring; plots begreep hij de zin van de menswording. Wij waren 
als die ganzen: blind, verdwaald, verward. God werd als een van ons 
zodat Hij ons de weg kon tonen en ons kon redden. Dat is de echte 
betekenis van Kerst, realiseerde hij zich plots. Terwijl de wind en de 
sneeuwstorm nog in kracht toenamen kwam 
er een diepe rust over hem. Hij begreep nu 
waar het kerstfeest in feite om draaide. Hij 
wist waarom Christus in deze wereld was 
gekomen.  



21 

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

   
 
Op 6 december j.l. deden wij als 
werkgroep mee aan de Kerstklok-
kenzondag. Wij stonden deze keer, 
samen met andere werkgroepen, in 
onze eigen Johanneshof. De be-
langstelling in zijn algemeenheid, 
maar ook voor onze werkgroep was 
goed en er werden weer verschillende 
gesprekken over de uitwisseling  ge-
voerd.  
 
Namens de gemeente hebben wij als werkgroep ook dit jaar weer een 
kerstgroet aan onze vrienden in Herold gezonden.  
 
Liebe Freunde,  

Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

Neue Jahr. 

Unsere Wünsche und Gedanken für Euch zum Wort Weihnacht: 

 

W = Weiße Weihnachten 

E  = Ehrliche Menschen denen Ihr vertrauen könnt 

I    = Ideen für sinnvolle Geschenke 

H  = Heilig Abend mit Euer Familie feiern 

N  = Nachdenken über was wirklich zählt im Leben 

A  = Aufmerksamkeit von Freunden und Familie 

C  = Christus der Euch begleitet 

H  = Himmelhoch jauchzend 

T  = Tannenbaum mit vielen Lichteren 

 
Namens de werkgroep Lichtenvoorde-Herold wens ik jullie fijne kerst-
dagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2010. 
 

Hans Tornij  (tel: 379691 
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De dood leeft, zou je zeggen. 
 

De commissie Inspiratie en Ontmoeting (voorheen vorming en toe-
rusting) van de gezamenlijke kerken van Ruurlo en Barchem nodigt u 
uit voor de  lezing onder bovenstaande titel. 
 

De laatste tijd zijn er telkens lezingen en onderwerpen rondom de 
dood. En steeds blijkt er best veel belangstelling voor te zijn. 
Toen wij Leo Fijen vroegen of hij een lezing wilde geven en over welk 
onderwerp hij wilde komen praten, kwam hij ook met een onderwerp 
over de dood en rouw. 
Leo Fijen is eindredacteur en presentator van het programma Kruis-
punt van de RKK en daarmee van het best bekeken religieuze televi-
sieprogramma van Nederland. Ook is hij de schrijver van boeken als 
'Het jaar dat mijn vader stierf', 'Hoe word ik gelukkig' en 'De ouders 
van Volendam'. 
Leo Fijen schrijft over het onderwerp het volgende; "Rouwen om je 
ouders, dat betekent wachten op hun dood als dat je gegeven is. De 
tijd nemen om afscheid te nemen, maar ook de tijd nemen om het 
verlies een plek te geven. Rouwen om je ouders betekent namelijk 
ook dat je geen kind meer bent, dat je verweesd bent, ook al ben je 
vijftig, zestig jaar. Het is ook de confrontatie met je eigen dood, want 
je bent de volgende die aan de beurt is. 
Rouwen om je ouders is ook je verzoenen met je eigen sterfelijkheid 
en misschien juist daardoor wel tot leven komen. Het afscheid van je 
ouders is pijnlijk en verdrietig, maar biedt ook kansen. Kansen om je 
eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Maar net zo goed kansen om 
je ouders in die laatste fase op een andere manier te leren kennen. In 
de diepste pijn van het afscheid liggen soms de mooiste geschenken 
verborgen. Die geschenken geven je ouders je en troosten je ook na 
hun dood". 
Waarom zou je naar deze lezing gaan? Gewoon omdat we er allemaal 
mee te maken krijgen of hebben gehad. 
Spreker:de heer L. Fijen, eindredacteur/presentator RKK tv progam-
ma Kruispunt 
Datum: dinsdag 2 februari 2010 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: kerkelijk centrum 'De Sprankel', Domineesteeg 12, Ruurlo 
Inlichtingen: Wim Geurink, tel 0573-452375, 
e-mail: geurink-borkus@hetnet.nl 
Voor deze bijeenkomst vragen wij een bijdrage van € 5,00 per per-
soon. 
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De Warmtepomp. 
 

Naar aanleiding van de lezing van Reinier van den Berg, van Meteocon-
sult over onze verantwoordelijkheid voor een leefbaar klimaat, heeft het 
College van Kerkrentmeesters, besloten in de Johanneshof een 
Warmtepomp te installeren. Wij hebben u daarover reeds meerdere 
malen geïnformeerd. 
Ondertussen draait de warmtepomp naar tevredenheid maar wij willen 
nog wel metingen doen of het financiële voordeel er ook werkelijk uit 
komt. Daarover willen we u later informeren. 
Voor de warmtepomp had het C.v.K. een extra budget van € 30.000  
beschikbaar gesteld zijnde de meerkosten van dit apparaat boven die 
van een conventionele CV installatie. Onder de voorwaarde dat de 
bouwcommissie moeite zou doen om voor dit project giften, donaties en 
subsidies aan te trekken. 
Voor de giften en donaties hebben we ondernemend Lichtenvoorde 
aangeschreven en hieruit is een totaal van € 15.478 ontvangen. 
Een subsidie krijgen was echter een probleem wnt wij werden van de 
verantwoordelijke Wethouder van de gemeente Oost Gelre via zijn 
ambtenaren doorgestuurd naar de verantwoordelijke gedeputeerde van 
de Provincie Gelderland die ons op haar beurt weer doorstuurde naar de 
verantwoordelijke Minister en zo heen en terug, van het bekende kastje 
naar de muur. 
Bij de Provincie heeft men een subsidiemogelijkheid maar die geldt al-
leen voor Particulieren en Bedrijven maar men was bezig die uit te 
breiden naar Verenigingen en Scholen maar niet voor Kerken. Wij 
hebben toen officieel gevraagd om die verordening ook voor Kerken 
open te stellen. Tot onze verbazing kregen we twee maanden geleden 
bericht dat de Kerken toegevoegd waren. maar toen hadden wij de 
warmtepomp al geïnstalleerd en dat mocht niet; eerst aanvragen en dan 
pas installeren. Nadat we daarop weer protest aangetekend hadden, 
omdat wij per slot van rekening de aanvrage reeds in febr. wilden 
indienen, kregen we een week later al het verzoek om de aanvraag 
alsnog definitief in te dienen. 
Op 21 december kregen wij een telefoontje dat de aanvrage was goed-
gekeurd en we, waarschijnlijk dit jaar nog, een bedrag van € 19.141 
tegemoet kunnen zien. Voorwaar een mooi kerstcadeautje. 
Eindconclusie is dat we een Warmtepomp hebben die uiteindelijk bijna  
€ 5.000 minder kost dan de oorspronkelijk geplande CV installatie. 
In de reeks van zegeningen die we gedurende het project van fusie en 
bouw Johanneshof mochten ervaren weer eentje extra. 
Namens de Bouwcommissie,                       Ton v.d. Giessen, voorzitter 
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Giften 
 

Ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 10,-- bestemd voor de PVG. 
Ontvangen via mevrouw C. Lensink € 10,-- bestemd voor de ouderling 
bloemendienst. 
Ontvangen via mevrouw Wouda 2 x € 10,-- en via  
mevrouw C. Lensink € 10,-- bestemd voor de Johanneshof. 
Ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 10,-- bestemd voor de  
Johanneskerk.  
Bij de kinderlevendienst zijn twee giften ontvangen, te weten  
€ 5,- en € 20,- 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 

Kledinginzameling 
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 30 januari 2010 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
 

 
 
 
 
 
JEUGDRUBRIEK 
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J-kerk in de J-hof: Kerstquizzzz…… 
 

Ster van God  
Een cache door Hans Hinkamp      Verstopt:  13/12/2009    

Grootte:  (normaal)      Moeilijkheid:    Terrein:  

(1 gemakkelijk, 5 moeilijk) 

 
In de Bijbel staat bij het kerstverhaal hoe de wijzen de weg vonden 
naar het kind van Kerst door het volgen van een ster (als vroege 
voorloper van onze GPS) die hen de weg wees. In de voetsporen van 
de wijzen in het kerstverhaal gingen we in de Jongerenkerk van zon-
dag 13 december op zoek naar de ster van God. De ster was redelijk 
snel gevonden en hing in de grote kerstboom op de markt in Lichten-
voorde. Bij de daaropvolgende kerstquiz bleek iedereen toch wat min-
der wijs. Wat te denken van vragen als: 
 
De wijzen uit het Oosten waren met: 
1. z’n tweeën  2. z’n drieën 
3. z’n vieren  4. een onbekend aantal 
 
De wijzen uit het Oosten kwamen bij Jezus in een: 
1. stal   2. huis 
3. grot   4. herberg 
 
Met z’n drieën en in een stal zou je zo zeggen. Dat blijkt toch niet zo 
te zijn. Het was een onbekend aantal en in een huis lezen we hieron-
der (zie kader!). De gedachte aan drie wijzen zal wel komen door de 
drie geschenken. 
 

’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gin-
gen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor 
hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze 
gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze 
wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun 
kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud 
en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd 
om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route 
terug naar hun land 



26 

Andere vragen waren bijvoorbeeld: 
 
De eerste man die de kerstboom van kaarsjes voorzag, was: 
1. Keizer Constantijn 
2. Maarten Luther 
3. Paus Pius I 
4. Paulus van Tarsus 
 
Kerstfeest werd voor het eerst gevierd:  

1. één jaar na de kruisiging van Jezus 
2. 100 jaar na de geboorte van Jezus 
3. in de vierde eeuw 
4. na de Reformatie 
 
25 december werd gekozen als datum voor eerste kerstdag, omdat: 
1. Jezus op die dag geboren is  
2. die dag in het kerstboomseizoen valt 
3. de Bijbel zegt dat je op die dag Kerst moet vieren 
4. het kerstfeest zo een heidense traditie kon vervangen 
 

De juiste antwoorden zijn hier achtereenvolgens 2,3 en 4.  
 

 
 
Gelukkig kon met het kerstmangooien de stand wat opgekrikt worden. 
Eindstand Jongens-Meisjes: 29-21. 
De volgende jongerenkerk is zondag 10 januari. Tot dan                         

Erik Schokkin 
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Kleurplaat zoek de verschilllen 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 7 februari 

De kopij hiervoor moet uiterlijk woensdag 27 januari zijn ingeleverd 

bij:  

 Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522 

 Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op USB-stick aanleveren.  

E-mails aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan 

 grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en 

in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen door 

ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN FEBRUARI  
 

Alles draait om geld 
 

Helaas is dat zo. De vraag hoe groot het nut van ons handelen is 
wordt bepaald door de behaalde financiële resultaten. Dus wat kost 
het en wat brengt het op. Het zou veel beter zijn als het nut gemeten 
werd in de hoeveelheid welzijn die je aan de gemeenschap hebt ge-
schonken. Helaas is er geen maat of ruilmiddel voor welzijn. Die is 
bovendien in alle gevallen weer anders en afhankelijk van de situatie. 
We zullen helaas alles moeten afmeten in euro’s. Ho! Alles? 
 

Geldt dat ook voor onze kerk? Nee toch. 
Het resultaat van een PVG middag, ook als er bingo op het program-
ma staat, is vooral hoe gezellig het was en niet hoeveel je gewonnen 
hebt. En de kerkdienst? Het samen zingen bij een mooie preek en de 
zegen die je meekrijgt is onbetaalbaar. Net als een onderling 
(huis)bezoekje. 
 

Januari en februari zijn de maanden van Kerkbalans en van de finan-
ciële verslagen van allerlei kerkelijke activiteiten. Want alles moet wel 
betaald worden. Alleen de zon gaat voor niets op.  
In de kerk hebben we een uniek systeem om de eindjes aan elkaar te 
knopen. We krijgen geen rekening of een belastingaanslag. We mogen 
zelf bepalen hoeveel we afdragen om de kerk in stand te houden. U 
hoort van de kerkrentmeesters wel hoeveel er nodig is en mag zelf 
vaststellen wat u daar aan kunt bijdragen. Bovendien mag u, als een 
soort toegangsprijs, een vrijwillig bedrag in de collectezak doen. 
Jammer genoeg is dat geld ook nodig om de zaak rond te krijgen 
maar als u het mij vraagt (doe dat maar niet!) is het collectesysteem 
volledig uit de tijd en zouden uw vrijwillige bijdragen, ook voor de 
diaconie, voldoende moeten zijn. Schrik niet van die gedachte; velen 
zullen het niet met mij eens zijn en dat hoeft ook niet. 
 

En dan die tegenprestatie in welzijn. Daar staat ook deze maand 
ONDERWEG weer vol van. Kijk naar de agenda, naar de nieuwe aan-
winsten (lees ambtsdragers) in de kerkenraad, naar het lijstje jarigen, 
naar de bloemengroet, naar het jeugdwerk, naar de gespreksavon-
den, naar de kerkdiensten; het houdt niet op. Daar geef je toch met 
plezier je geld voor?! 
Tenslotte: ONDERWEG groet u; gratis en voor niks. Voor uw abonne-
ment is een vrijwillige bijdrage wel welkom.  
                                                                                 Jan Gillissen 
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KERKDIENSTEN     
 
 
 
zondag 7 februari   5e zondag na Epifanie (groen) 
10.00 uur   Ds. J.J. Hinkamp  
   Bevestiging ambtsdragers 
   Welkom: de heer E. Schokkin 
   Deurcollecte: Werelddiaconaat       
  
zondag 14 februari   6e zondag na Epifanie (groen) 
10.00 uur   Ds. Mevr. B.W. Marsman uit Winterswijk 
   Welkom: mevr. J. Lubbers 
   Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
10.00 uur   Jongerenkerk in de Johanneshof 
   Ds. J.J. Hinkamp 
 
zondag 21 februari   1e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur   Ds. J.J. Hinkamp  
   Welkom: de heer S. Tamminga 
   Deurcollecte: Missionair werk in Nederland 
17.00 uur   Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
zondag 28 februari   2e zondag van de 40 dagen (paars)    
10.00 uur   Ds. J.J. Hinkamp      
   Welkom: de heer J.te Bokkel 
   Deurcollecte: Verwarming 
17.00 uur   Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
 
Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar en 
Kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met de 
predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opne-
men zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten 
 
Zondag 7 februari staat in het teken van de wisseling van de wacht in 
de kerkenraad. We nemen afscheid van een aantal ambtsdragers en 
zijn blij dat er een aantal anderen bereid is gevonden om door te gaan 
dan wel de opengevallen plaatsen in te vullen. Hiermee zijn niet alle 
vacatures vervuld. Maar het is zeker reden tot een opgewekte dienst.  
 
Zondag 21 februari is de eerste zondag in de veertigdagentijd. De 
rode draad, ons aangereikt in het project van de kindernevendienst is 
“de man met de staf”, dat wil zeggen: Mozes. Hij leidt de mensen  op 
de weg naar bevrijding. Parallel daaraan lopen de woorden over Jezus 
en zijn weg van bevrijding. Bij het Kyrie-kruis zal er gelegenheid zijn 
om onze persoonlijk zorgen voor God te brengen.  
 
Zondag 28 februari, de tweede zondag in de veertigdagentijd. Mozes 
gaat vanuit de woestijn naar Egypte als eerste stap naar bevrijding. 
Zijn staf, als symbool van Gods steun, zal hem daarbij ondersteunen. 
Geloven gaat om vertrouwen in God als steun en toeverlaat, als een 
staf om op te leunen.  
 
In de veertigdagentijd is er iedere zondag om 17.00 uur een oecume-

nische vesper, met ondersteunende beelden van een kruiswegstatie 

van de hand van Albert Servaes. De indringende houtskoolgravures 

betrekken ons bij het lijden en sterven van Jezus en de nood in onze 

wereld. Na de viering is er koffie in de Johanneshof. 
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Deurcollectes  
 

Zondag 31 januari  Verwarming 
 

Zondag 7 februari KIA, Werelddiaconaat Sinds de watersnood-
ramp in Nederland in 1953 wordt op de eerste zondag van februari 
gecollecteerd voor het Werelddiaconaat (van Kerk in Actie). Met dit 
werk richten we ons op het creëren van toekomstperspectief voor 
volwassenen en kinderen wereldwijd, die in een noodsituatie of con-
flict verkeren. Kerk in Actie biedt structurele hulp, zoals armoedebe-
strijding, het ondersteunen van onderwijsprojecten en landbouwpro-
gramma’s en het geven van sociaal-medische ondersteuning.  
 

Zondag 14 februari Onderhoud gebouwen 
 

Zondag 21 februari Missionair Werk NL Deze collecte draagt bij 
aan de missionaire ronde in het land, die vanaf dit najaar op 80 loca-
ties gehouden wordt.  

 
Zondag 28 februari Verwarming 

  

Opbrengsten deurcollectes  december & januari 
 
24 dec  Johanneshof     € 149,13 
25 dec  Kinderen in de knel    € 148,38 
27 dec  De Hoop     €   65,89 
31 dec  Eindejaarscollecte    €   49,56 
3 jan   Verwarming     €   51,25 
10 jan  De bondgenoot    €   52,81 
17 jan  Diaconie t.b.v. Actie Haitï    € 562,00 
  Vervijfvoudigd tot €3000,-   
17 jan  Pastoraat     €   74,75  
  
De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld. 
Namens de diaconie         

Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA 
  
1 feb. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  2 feb. Kerkenraadsverg.  Consistorie  20.00 uur 
  3 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  3 feb. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
  3 feb. Bloemschikken  Zaal 1   19.30 uur 
  4 feb. Rekenen met God  Richtershof  20.00 uur 
  6 feb. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
10 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
10 feb. Verg.Comm. samenwerk Richtershof  20.00 uur 
11 feb. Crea-doe-avond  Zaal 1   19.00 uur 
15 feb. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
17 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
17 feb. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
17 feb. Bloemschikken  Zaal 1   19.30 uur 
18 feb. Gespreksavond  Adelaarswiek  20.00 uur 
19 feb. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
20 feb. Repetitie cantorij  Kerk   17.00 uur 
24 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
25 feb. Crea-doe-avond  Zaal 1   19.00 uur 
                                                                               
In de Johanneshof is er elke maandagavond Rummycub – competitie 
om 19.30 uur en elke woensdagmorgen Open Huis van 09.30 – 11.30 
uur. 
 
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht dit 
te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover 
het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 

 

 

 

 
 

 

 

In memoriam Alida Johanna Gouda -Zijlstra 
 
Onder grote belangstelling was op dinsdag 29 december, in cremato-
rium Berkenhove in Aalten, het afscheid van Aly Gouda –Zijlstra. Het 
afscheid, met woorden en muziek, werd door de familie zelf op inge-
togen en liefdevolle wijze vormgegeven. Een neef, Janco Zijlstra, gaf 
uitleg aan de troostende woorden van Psalm 23: de Heer is mijn her-
der. Het waren woorden die voor Aly Gouda een bron van troost en 
bemoediging waren in haar laatste levensfase. Wanneer alles om je 
heen weg valt is het goed te weten van een God van ontferming.  
Haar man Leo vertelde over hun gezamenlijk leven, hoe ziekte haar 
leven in een korte tijd in zijn greep kreeg, en sloot af met een gedicht 
getiteld ‘samen’.  
Als laatste was het woord aan dochter Ine, die haar moeder ken-
schetste met de woorden: dapper, sterk, trouw en zeer zorgzaam (tot 
het allerlaatste toe). Hierna klonk een opname van een Avé Maria van 
het koor van dochter Ine.  
Aly Gouda – Zijlstra overleed op 22 december op de leeftijd van 70 
jaar. Wij wensen haar man Leo, de kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte in hun gemis; dat God hen mag troosten in hun verdriet… 
 
Samen plezier. Samen op reis. 
Samen een eenheid. Samen eigenwijs. 
Samen kwaad en samen weer goed. 
Samen verdriet en samen weer moed. 
Nu verder zonder haar, dat doet pijn. 
Te weten nu nooit meer samen te zijn. 
 

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Hilde Sterk 
 

Op 30 december hebben we onder grote belangstelling afscheid ge-
nomen van Hilde Sterk. De zaal in het Zwaantje zinderde van kleur en 
licht, onder andere door een overzichtstentoonstelling van haar schil-
derijen. Zelfs de kist was door de kinderen in haar stijl gedecoreerd. 
Kleurige kaarsen en bloemen maakten het beeld compleet. 
Op de ochtend van Kerst was Hilde thuis overleden, omringd door 
haar dierbaren. Zij is slechts 51 jaar geworden. Veel te jong voor de 
dood; voor al die pijn, al die vragen. Maar in het huis aan de Mozart-
straat werd tot het einde toe volop geleefd. Warmte en humor alom. 
Hilde genoot van de aanwezigheid van zoveel geliefden om haar heen, 
van de zorg en de attentie, zowel van familie en vrienden als van de 
beroepsmatige verzorgers.  
Al met al, beleefde ze haar leven als rijk en als vervuld. Ook kon zij 
tot rust kon komen in de ruimte van Gods liefde en geborgenheid. 
Voor het afscheid koos zij het verhaal ‘Jezus zegent de kinderen’. Zij 
wist hoe belangrijk kinderen zijn, en ook al die anderen die zoge-
naamd niet meetellen in onze maatschappij. Juist zij laten zien wat 
werkelijk van waarde is: jezelf zijn, spontaan, hartelijk, niet bereke-
nend. Creatief in alle opzichten. ‘Worden als een kind’: zo ziet het er 
uit, het Koninkrijk van God.  
Jezus neemt de kinderen in zijn armen en legt hun de hand op het 
hoofd. Zo worden deze kinderen bevestigd in hun bestaan. Ze hoeven 
er niets voor te doen: zij zijn goed zoals ze zijn. Die warmte en beves-
tiging heeft Hilde zelf ook kunnen geven. Aan haar gezin, aan 
haar familie en vrienden, en aan haar cursisten, groot en klein. Ze 
ging altijd uit van het goede, het positieve in ieders werk. Jarenlang 
konden ook de Kindernevendienst en de Jongerenkerk genieten van 
haar talenten. 
Wij mensen zijn helaas niet volmaakt; wij schieten maar al te vaak te 
kort. Hilde was zich van haar beperkingen bewust en dat maakte haar 
vaak onzeker, maar altijd bleef ze ten volle overtuigd van de kracht 
van de liefde. In de woorden van de dichter, op de rouwkaart: ‘de 
glans van de liefde zal voortleven, ver voorbij de aarde en de scha-
duw’. Zo leefde en stierf Hilde Sterk. Moge haar nagedachtenis haar 
geliefden blijven troosten en inspireren.  

  ds. M. Bouwman - Lasseur 
 
Vanwege hechte persoonlijke contacten ging ds. Bouwman voor in dit afscheid 
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In memoriam Arenda Koskamp 
 
Op zondag 23 januari bereikte ons het bericht van het overlijden van 
Arenda Koskamp. Samen met haar drie zussen was ze (kerkelijk ver-
bonden aan Aalten) jarenlang een vaste gast bij de jongerenkerk. An-
derhalf jaar geleden werd bij haar een hersentumor geconstateerd. 
Met enorme wilskracht en levenslust is zij de strijd aangegaan en 
heeft zij nog zoveel mogelijk uit het leven gehaald. Arenda overleed 
op de veel te jonge leeftijd van 23 jaar. Namens onszelf en de Jonge-
renkerk hebben wij haar ouders en zussen een brief gestuurd met ons 
medeleven. Uit deze brief komt de volgende tekst… 
 
Wij herinneren Arenda als enthousiast, uitbundig, en een gangmaker 
die menigmaal ook zelf eerst nog even op gang moest komen. Want 
10.00 uur in Lichtenvoorde is best vroeg als het ’s avonds laat is ge-
worden (de andere drie deden overigens wat dat betreft weinig voor 
haar onder).  
Zo gaven jullie samen kleur aan de Jongerenkerk. Als jullie wakker 
werden werd iedereen wakker! En dat was af en toe best nodig. Als 
het om de punten ging werd er scherp gespeeld en als de ‘kaarten op 
tafel’ kwamen kwamen er nog zinnige opmerkingen ook! 
 
Het laatste jaar dat jullie er bij waren bleef het enthousiasme, maar 
was de situatie toch anders: Arenda was ziek. De vermoeidheid werd 
gaandeweg steeds duidelijker zichtbaar. Nog steeds schalde haar lach 
door de F.E. van Veldenschool, maar het werd wel minder.  
 
Arenda zal in onze herinnering blijven als goedlachs en uitbundig, 
speels maar ook bedachtzaam. Haar levensmoed en levenskracht (on-
danks haar ziekte) hebben diepe indruk gemaakt. Wij hopen en bid-
den op een plaats voor haar elders, waar haar lach mag klinken en 
waar ze de boel af en toe lekker wakker mag schudden, zoals zij was… 
 
 

Nogmaals, heel veel sterkte en alle goeds toegewenst,  
namens de Jongerenkerk Lichtenvoorde, 

 
Erik Schokkin 

Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
  5 feb. de heer J. Tieleman, P.C. Hooftstraat 4, 82 jaar. 
  6 feb. de heer D.G. Wamelink, Meekesweg 10, Vragender, 94 jaar. 
15 feb. de heer R.H. Otten, Rembrandtplein 7a, 87 jaar. 
15 feb. mevr. J.H. van Lochem-ter Haar, Rentenierstr. 20. 82 jaar. 
19 feb. mevr. G.J. ter Haar-Wassink, Middachtenstraat 41, 80 jaar. 
28 feb. mevr. Y.C. Pieters-Komen, De R. van Heeckerenstr. 89 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk 
gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare zegen. 
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
10 jan. bij mevr. Mennink, Kard. De Jongstraat 29 en  
  de heer Kolthoff in Antoniushove. 
17 jan. bij mevr. Holler, Watersnipstraat 2 en  
  mevr. Wesselink, Saturnus 16. 
24 jan. bij de fam. Kestens, Patronaatsstraat 20/11 en 
  De heer Voortman, Esstraat 10/43. 
 
 

Een blij bericht van een trotse oma en opa 
 

From the womb, my first cry… it was a joyful noise 

 [U2 – Magnificent] 

  
Daar is ze dan, onze prachtige dochter:  
 

Maren Elize Bouwman. 
 

Maren is geboren in het Canisius - Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen 
op 23 januari om 19.11 uur.  
Ze weegt 3518 gram en is 50 cm. lang. 
 
De trotse ouders:  
Odette en Gies Bouwman – Scharenborg,  
Van den Havestraat 42, 6521 JS Nijmegen. 
  

met vriendelijke groet, Gert en Margreet 



10 

Extra kerkenraadsvergadering op 5 januari  
 

De extra vergadering is belegd met het oog op ontwikkelingen rondom 
de invulling van de vacature van een kerkelijk werker. We hebben 
u eerder laten weten dat de keuze is gevallen op een mevrouw van 34 
jaar met enkele jaren ervaring, dat dit besluit een principebesluit is en 
dat er aan een contract wordt gewerkt voor definitieve benoeming in 
een komende vergadering van de kerkenraad.   
Dit is opgepakt, maar we zijn niet tot een ondertekening van het con-
tract gekomen. Kern van het ontstane probleem is dat de beoogde 
kerkelijke werker vanwege de afstand tot haar huidige woonplaats 
(Soest) niet eerder bij ons wil werken dan dat haar huis dáár verkocht 
is. Hoe lang dit zal duren is op voorhand niet te zeggen. De verwach-
ting is echter dat dit met de huidige huizenmarkt wel eens lang zou 
kunnen duren. Op haar vraag "wat is wijsheid?" heeft de kerkenraad, 
op advies van de benoemingscommissie, besloten dat wachten (en 
daarmee de vacature voor onbepaalde tijd laten voortduren) in onze 
situatie niet wenselijk is en dat er derhalve door ons gezocht zal wor-
den naar andere oplossingen. Inmiddels hebben we onze kandidaat, 
tot haar en onze spijt, op de hoogte gebracht van dit besluit.  
Vervolgens hebben we uiteraard gesproken over de situatie: hoe nu 
verder? Er zijn twee opties: 1. opnieuw beginnen met veel onzekerhe-
den en geruime tijd, die daarvoor nodig is en 2. de “Needse variant”. 
Eerst hierover nadere informatie. 
In Neede zijn na de fusie tot PKN teveel predikantsplaatsen. De kos-
ten hiervan drukken fors op de begroting. Het huidige voorstel is: 
Lichtenvoorde gaat van de diensten van een predikant uit Neede ge-
bruik maken op basis van (de kosten voor) een kerkelijk werker.  Een 
vorm van detachering. Het voordeel is dat de predikant snel aan de 
slag kan en alle drie predikanten hebben ervaring. Bovendien mag 
aan deze opzet ook een diaconaal aspect worden toegerekend. Uit 
contacten met Neede blijkt dat men daar positief is over dit idee.  
De kerkenraad van Neede is inmiddels formeel om instemming ge-
vraagd met het verzoek om op korte termijn te reageren. Het vervolg 
zal zijn dat, na instemming van de kerkenraad van Neede, de predi-
kanten, die belangstelling hebben, voor een kennismakingsgesprek 
met de benoemingscommissie worden uitgenodigd. Dit leidt tot een 
voordracht aan de kerkenraad, waarna besluitvorming plaatsvindt. De 
beoogde termijn van indiensttreding is 1 april 2010.                    

Flip de Bruijn, scriba.      
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Vijfhonderd euro naar een goed doel! 
 

Jet Hummelink kreeg geld mee van de diaconie en schrijft ons: 
Zoals al aangekondigd in ‘Onderweg’ van december heeft de diaconie 
500 euro ter beschikking gesteld voor een HIV/AIDS dorp in Ghana. 
Dinsdag 8 december was het dan zover. Jos en ik zijn naar de HIV 
community geweest om het geldbedrag te overhandigen.  
In Techiman hebben we eerst de 500 euro laten omwisselen in cedi’s. 
Van een klein deel van het bedrag, 37 cedi om precies te zijn, hebben 
we 200 schriften, 14x12 potloden en 50 pennen gekocht voor de 
school van de community. Het overige bedrag kwam toen neer op 
1125 cedi.  
In de community zat iedereen al op ons te wachten. Volgens de ge-
bruiken, hebben wij eerst iedereen een hand gegeven om te groeten 
en daarna kwam iedereen ons een hand geven om ons welkom te he-
ten. Jos en ik waren met Peter, de HIV coördinator van het ziekenhuis 
te Techiman, mee. Janine, met wie ik mijn stage in Techiman heb ge-
lopen, haar vriend en haar ouders zijn ook mee geweest. Het was al-

lemaal erg indrukwekkend. Het was super 
dat de mensen daar Janine en mij her-
kenden. Het bestuur van de community 
was erg blij met de schoolspullen en het 
geld. Van het geld zouden ze bestrij-
dingsmidde-
len aan-

schaffen. 
Om ons te 

bedanken kregen we ananassen en yam’s 
van hun eigen land. Daarnaast hadden ze 
nog een bedankje voor Janine, Jos en 
mij. Wij kregen alle drie een sjerp omge-
hangen. Echt super! Hierop stond onze 
naam en de tekst ‘Thanks from the Gha-
na Support Group’. We voelden ons erg 
vereerd. Daarna zijn we met zijn allen 
naar de school gelopen, waar we het 
schoolspul overhandigd hebben aan de docenten. Kinderen kregen 
zelfs les onder de boom, omdat het schoolgebouw te klein was. Als 
laatste hebben de kinderen ook nog voor ons gezongen en gedanst. 
Het was een geweldige ervaring! Namens de Ghana Support Group wil 
ik bij deze de diaconie bedanken voor het schenken van 500 euro! 
                             Groetjes, Jet Hummelink 
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Kruiswegstaties in de Johanneshof 
 
De veertigdagentijd, de tijd vóór Pasen, is van oudsher een tijd van 
bezinning op het leven, lijden en sterven van Jezus. Een vanouds be-
kende manier uit de rooms-katholieke traditie is die van het volgen 
van de ‘kruiswegstaties’: een gang langs afbeeldingen en teksten van 
de lijdensweg van Jezus. Een weg door Jeruzalem die voert van zijn 
berechting tot aan zijn graflegging. 

 
In rooms-katholieke kerken hangen 
de afbeeldingen meestal aan weers-
zijden in het kerkgebouw. In een 
tijd, waarin mensen niet konden 
lezen, vormden ze een belangrijk 
hulpmiddel om de gebeurtenissen 
van deze vrijdag voor ogen te hou-
den. In onze beeldcultuur wellicht 
opnieuw een goede mogelijkheid. De 
thema’s van de staties komen deels 
uit de Bijbel, deels uit de traditie.  
 
‘Zijn er bij jullie geen plaatjes aan 
de muur?’, vraagt een kind in een 
protestantse kerk. ‘Nou’, antwoordt 
de predikant, ‘meestal niet, maar 
misschien kunnen we daar wel wat 
aan doen.’ 
 

In het project Intercity bestemming Pasen (opgestart door tien ver-
schillende kerken) wordt een route uitgezet, langs diverse stations op 
weg naar Pasen. Het wil mensen op een eigentijdse manier betrekken 
bij levensvragen en de basis van de christelijke kerk. Eén van de on-
derdelen op deze route intercity bestemming Pasen is een kruisweg-
statie met pakkende beelden en woorden. De kruiswegstatie is vanaf 
3 februari tot Pasen te zien in de Johanneshof.  
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Gespreksavonden 
 

 

Tussen 15 en 25 februari worden weer de jaarlijkse gespreksavonden 

gehouden. Het thema is geloven en we praten over wat verder ter 
sprake komt. Geloven gaat over alles. De kleine dagelijkse vragen en 
grote levensvragen. Geloven kan ook heel moeilijk zijn.  
Geloven is altijd nieuw en ook weer heel oud.      
Geloven doen we ook samen door elkaar te ontmoeten in onze nieuw-
bouw, de Johanneshof waar jong en oud alle ruimte heeft. Dit jaar 
gaan wij voor het eerst in gesprek in ons nieuwe kerkelijk centrum, 
naast de vertrouwde gespreksavonden in huiskamersfeer bij iemand 
thuis. 
Op de komende gespreksavonden zullen we weer op ongedwongen 
wijze met elkaar in gesprek komen: dat bevalt ons kennelijk goed. 
Wie zelf niet zo’n prater is, luistert gemoedelijk mee: zo hoor je nog 
eens wat. In goede samenwerking met elkaar is er dit jaar ook een 
gespreksavond in Groenlo. 
Behalve een gastheer of gastvrouw is er iedere avond een gespreks-
leid(st)er aanwezig. Krantenfoto’s en knipsels, stellingen en cartoons 
helpen ons op gang. Verder zijn er nog kleurrijke en inspirerende af-
beeldingen of wel voor elk wat wils. Zo komen we als vanzelf te spre-
ken over wat ons in het dagelijkse leven bezig houdt en bemoedigt. 
Geloven kun je ook samen doen, in het vertrouwen dat de Heer van 
de kerk ons daartoe de kracht geeft. Hieronder staan de avonden 
waaruit u een keuze kunt maken. 
 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur.  
Dit zijn de avonden waaruit u kunt kiezen. 
 

1.maandag   15 februari bij:mevr. Rouwhorst, Aaltenseweg 78 
2.dinsdag    16 februari bij:mevr. Ter Haar, O. Winterswijksew. 4                       
3.woensdag   17 februari bij:mevr. Eskes, Huininkmaat 1 
4.donderdag  18 februari in:Johanneshof (zaal Richtershof)  
5 maandag   22 februaribij:fam. Te Bokkel, Beukstraat 2 
6.dinsdag     23 februari bij:fam. Toebes, Landstraat 24  Harreveld  
7.donderdag  25 februari bij:fam. Bosman, Handelstraat 2 
8.donderdag 25 februaribij:ds. R. Willems, De Dael 3 Groenlo 
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Hier knippen ---------------------------------------------------- 
Opgave gave strook voor de gespreksavonden in februari  
 

Naam………………………………………………………………………… 
 

Adres:……………………………………………………………………………  
 

Telefoonnummer:…………………………    evt. emailadres:……………… 
 

Mijn eerste keus is  avond …. ………… 
 

mijn tweede keus is …… …………... 
 

Als ik niets hoor gaat de avond van mijn eerste keus gewoon door. 
Uw keuze kunt u in de enveloppe van kerkbalans doen. 
U kunt ook het ingevulde formulier inleveren in de bus bij de uitgang 
van de Kerk en natuurlijk ook telefonisch bij Sjors Tamminga 372752, 
of e-mail: sjors.tamminga@planet.nl  of Roland Ebbers 371948 of via 
e-mail:r.ebbers96@chello.nl. Voor Groenlo kunt u zich opgeven bij ds. 
Ria Willems, Pastorie De Dael 3, Groenlo (0544-462019) of bij Roland 
Ebbers of Sjors Tamminga. U kunt zich opgeven tot en met 9 februari 
2010. 
We zien naar u uit! 
Namens Vorming en Toerusting,  

Sjors Tamminga   

Giften 
Ontvangen per bank een gift van € 1.000,-- voor de cursus AED en de 
Johanneshof en een gift van € 80,-- bestemd voor het plaatselijke 
kerkenwerk.  
De kindernevendienst ontving een gift van € 5,--. 
De diaconie heeft via mevrouw R. Tieltjes een gift ontvangen van 
€ 7,50 en € 10,--; via mevrouw G. ter Haar 2 x € 5,-; via de heer G. 
Otten € 5,-- en € 20,-- en via mevrouw J. Lubbers € 3,--. 
Ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 5,-- en € 10,--; via mevrouw  R. 
Tieltjes 3 x € 10,-- en eveneens 3 x € 10,-- via mevrouw W. Helmink 
bestemd voor Johanneshof. 
De ouderling bloemendienst ontving een gift van € 10,-- via mevrouw 
J. ter Haar; € 5,-- en € 10,-- via mevrouw R. Tieltjes; € 10,-- via me-
vrouw W. Helmink en € 2,-- via mevrouw J. Lubbers. 
Voor het college van kerkrentmeesters een gift van € 20,-- via me-
vrouw G. ter Haar.                                     Alle gevers hartelijk dank! 
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Eindverantwoording nieuwbouw. 
 

De Johanneshof is al een poosje volop in gebruik, maar de eindafreke-
ning kon pas gebeuren na  ontvangst van de laatste facturen van Aan-
nemer en Installateur, de belangrijkste bedrijven voor het realiseren van 
het nieuwe gebouw. 
Onderstaand de financiële verantwoording, afgerond op bedragen van  
€ 100 
De stichtingskosten van de Johanneshof zijn: 
 Totale kosten volgens oorspronkelijk plan:  805.600 
 Meerkosten voor onvoorziene zaken:    22.800 
   Totaal:     828.400 
 

Het budget, dat de bouwcommissie hiervoor heeft gekregen is als volgt: 
 Bouwkundig deel, budget van 24 okt. 2007: 700.000 
 Bouwgebonden inventaris, ook van 24 okt. 2007:   10.000 
 Overige inventaris, uit reserve NWH       50.000 
 Aanschaf grond, uit koop Rentenierstraat 5:   55.000 
 Extra budget installatie Warmtepomp:     30.000 
   Totaal:     845.000 
 

Zonder meerkosten, is de Johanneshof gerealiseerd 
met  voordelig saldo van:       39.400 
Meerwerk, zoals o.a. materiaal voor vrijwilligerswerk:   22.800 
  Resteert als batig saldo op budget:      16.600 
 

Toen we het budget voor de bouw vaststelden, hebben we geconsta-
teerd dat het onvoldoende zou zijn om de plannen te realiseren. We 
hebben toen afgesproken dat we door inzet van vrijwilligers binnen het 
budget zouden blijven. 
Van inzet van vrijwilligers is ook in ruime mate gebruik gemaakt, zowel 
binnen het bouwbudget maar ook voor extra werk buiten dat budget. 
Besparing door inzet vrijwilligerswerk: 
  Op het bouwbudget:        39.400 
  In het meerwerk:      17.000 
  Totaal bespaard: door vrijwilligers:    56.400 
 

Wij zijn heel dankbaar voor die inzet en willen langs deze weg iedereen 
die direct of indirect heeft meegewerkt aan het realiseren van dit prach-
tige gebouw, mede namens de Kerkenraad, nogmaals hartelijk danken. 
 

In dit verband willen wij als Bouwcommissie de Aannemer, Dick Schok-
kin, ook hartelijk bedanken. Dick heeft met zijn mensen niet alleen een 
mooi stuk vakwerk geleverd maar hij heeft er persoonlijk ook heel veel 
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extra tijd in gestopt. In zijn functie als Aannemer is de grens tussen 
professioneel bezig zijn en vrijwilligerswerk vaag maar hij heeft die 
grens heel vaak overschreden en was voor ons van onschatbare waarde 
gedurende het gehele proces. 
 

Naast de inzet van vrijwilligers hadden we ook beloofd acties te onder-
nemen voor het verkrijgen van Giften, Donaties en Subsidies met als 
doel zo min mogelijk beslag te leggen op de toen beschikbare financiële 
middelen. 
Dat heeft geresulteerd in de volgende inkomsten: 
 Giften, collecten en donaties 2007     14.600 
 Giften, collecten en donaties 2008     21.600 
 Giften, collecten en donaties 2009     30.900 
 Subsidie Warmtepomp      19.100 
   Totaal ontvangen:       86.200 
 

Daarnaast zijn er ook nog obligaties verkocht voor:            6.750 
 

Dat zijn allemaal heel mooie bedragen en ook hiervoor willen we nog-
maals, mede namens de Kerkenraad, alle goede gevers bedanken. 
 

De stichtingskosten van de Johanneshof, dus het geld dat daarvoor uit 
de kas van de kerk is betaald, kunnen we nu als volgt vaststellen: 
 Bouwkosten incl. verwerving grond:   828.400 
 Af: Giften, Donaties en Subsidies:            - 86.200 
   Resterende stichtingskosten: 742.200 
 

Bij het opstellen van de plannen hebben we ook een financieringsplan 
gemaakt, we wilden de investering zo min mogelijk ten koste laten gaan 
van de toen beschikbare middelen, waaruit de kerk inkomsten haalt ter 
dekking van de jaarlijkse exploitatie. 
Oorspronkelijk financieringsplan, op basis van taxaties was: 
 Verkoop Gereformeerde kerk:   259.700 
 Verkoop Gereformeerde pastorie   309.400 
 Verkoop Ni’je Wehmerhof:    270.000 
   Totaal middelen:   839.100 
 Budget Bouw, zie boven:    845.000 
   Middelen tekort:                 5.900 
 

Hierbij was rekening gehouden met de verkoop van de Ni’je Wehmerhof 
en het niet verkopen van de Adelaarswiek, die werd toen nog verhuurd. 
Dit bleek later anders uit te vallen, de huur van de Adelaarswiek werd 
opgezegd en de Ni’je Wehmerhof kon, althans voorlopig, niet verkocht 
worden maar zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 april verhuurd worden.  
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Financiering op basis van werkelijke bedragen: 
 Verkoop Gereformeerde kerk:   255.000 
 Verkoop Gereformeerde pastorie:   280.000 
 Verkoop Adelaarswiek:    177.500 
 Giften, Donaties en Subsidies:     86.200 
 Reserve Ni’je Wehmerhof t.b.v. de inventaris:    50.000 
  Totaal middelen:     848.700 
 Kosten Bouw, zie boven:     828.400 
  Middelen overschot         20.300 
 

Op grond van bovenstaand overzicht kunnen we verheugd concluderen 
dat de bouw van de Johanneshof de beschikbare kerkelijke middelen ter 
dekking van de exploitatie niet heeft aangetast. 
Als laatste, hebben we bij de presentatie van de nieuwbouwplannen op 
de Gemeenteavond van 23 mei 2006, ook een schatting  gemaakt van 
de exploitatie en die vergeleken met de exploitatie van de Ni’je 
Wehmerhof. We hebben toen een verhoging van de jaarlijkse kosten 
van ongeveer € 1.000 geaccepteerd. 
Om de exploitatie van de Johanneshof goed in de hand te kunnen hou-
den heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om daar een apar-
te Beheerscommissie voor te benoemen die met een eigen begroting en 
een eigen exploitatie zal werken.  
Dat zal in 2010 voor het eerst gebeuren maar in de tweede helft van 
2009 hebben we alvast proef gedraaid. 
Gemiddelde exploitatie NWH (gegevens van 23 mei 2006)         8.635 
Verwachte exploitatie Kerkelijk Centrum (ook van 23 mei 2006) 9.625 
Begroting 2010, op vergelijkbare basis, Johanneshof:          8.476 
Extra, 52  weken koffiedrinken na de dienst i.p.v 26 keer          1.000 
    Totaal Exploitatie:           9.476 
 

Ook hier ziet het er naar uit dat er geen extra last op de kerkelijke ex-
ploitatie komt te liggen, Inmiddels is het gebruik van de Johanneshof al 
behoorlijk intensiever dan van de Ni‘je Wehmerhof en we verwachten 
zelfs nog een verdere  groei 
Als Bouwcommissie zijn wij dankbaar dat wij dit werk hebben mogen 
doen en wij dragen de Johanneshof nu officieel over aan het College van 
Kerkrentmeesters. 
 

Mochten er nog vragen zijn, stel die gerust aan ondergetekenden. 
      de Bouwcommissie,   Ton v.d. Giessen, voorzitter 

   Gert Bouwman, secretaris 
  Dirk Veerbeek, bouwkundige  

Bert Toebes, algemeen lid 
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De Bijbel gaat door in Nijverdal, Wehl en Zwolle 
 
NBG-regioavonden 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) houdt in de maanden fe-
bruari en maart speciale regioavonden voor leden, vrijwilligers en be-
langstellenden. Thema is: de bijbel gaat door 
.Op elke avond zal een verhalenverteller aanwezig zijn die op een cre-
atieve manier een bijbelverhaal tot leven brengt. 
‘Ontmoeting met onze leden vinden wij erg belangrijk’, zegt CeesJan 
Visser, directeur van het NBG. ’Om zoveel mogelijk mensen in de ge-
legenheid te stellen aan het programma mee te doen, zijn we dit jaar 
op dertien verschillende plaatsen aanwezig. De keuze voor een verha-
lenverteller hebben we gemaakt naar aanleiding van de Bij-
bel10daagse van vorig jaar, toen we met een grote dubbeldekker door 
het land trokken. We hebben daar veel positieve reacties op gekre-
gen. De serie regioavonden is eigenlijk ook een soort verhalenkara-
vaan, alleen dan zonder dubbeldekker. Voor wie in de Bijbel10daagse 
‘de bus gemist’ heeft, is dit dus een prachtige kans om alsnog een 
keer mee te maken hoe een verhalenverteller een bijbelverhaal ver-
tolkt. En wie al eerder een verhaal hoorde vertellen, kan opnieuw ge-
nieten. Wat verhalen betreft is de bijbel onuitputtelijk’, aldus Visser.   
Uiteraard is het bijbelverhaal niet het enige punt op het programma. 
Er is ook ruimte voor ontmoeting, informatie en interactie. Kortom 
een boeiende avond waar iedereen welkom is die de bijbel en het bij-
belwerk een warm hart toedraagt. 
In de regio Oost worden drie avonden gehouden: in Nijverdal op 
maandag 15 februari, in Wehl op dinsdag 16 februari en in Zwolle op 
woensdag 17 februari. In Nijverdal en Zwolle is ds. Alfred Bronswijk 
de verhalenverteller. Ook verzorgt hij een workshop met als titel: de 
bijbel als luister- en doorgeefboek. 
De andere workshop is in Nijverdal: Wat staat er nu eigenlijk? Dr. J. 
van Dorp bespreekt een paar belangrijke vertaalproblemen in de bij-
bel, zoals: begint het boek Genesis nu met scheppen of met scheiden, 
worden de oudste bijbelteksten eigenlijk wel gebruikt bij het vertalen 
en moet de bijbel tegenwoordig niet veel begrijpelijker vertaald wor-
den? In Zwolle wordt naast de workshop over verhalen vertellen ook 
een workshop gegeven over bijbelspelen. Paulien Ellens, regiocoördi-
nator van regio West, laat zien hoe jong en oud bezig kunnen zijn met 
de bijbel. In Wehl worden het bijbelverhaal en een workshop verzorgd 
door de Vertelgroep Apeldoorn. De tweede workshop met als titel: 
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Actief met de bijbel, wordt gegeven door drs. Lydia van der Meer, 
coördinator bijbelgebruik van het NBG. 
 
Locatie: 
• ma. 15 februari: Nijverdal, Hervormd Centrum, Constantijnstr. 7a; 
• di. 16 februari: Wehl, Kon. Beatrixcentrum, Kon. Wilhelminastr. 2; 
• wo. 17 februari: Zwolle, gebouw Leger des Heils, G. Grootestr. 11. 
Ontvangst met koffie: 19.30 uur, aanvang programma: 20.00 uur, 
toegang gratis. Kijk ook op www.bijbelgenootschap.nl 
 
                                                 Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 

 

Bingo met de PVG 
 
Het is inmiddels traditie om in de eerste maand van het nieuwe jaar 
een bingomiddag te organiseren. Het bleek ook deze keer dat het een 
geliefd spel is bij veel mensen. De Johanneshof was goed bezet. 
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een meditatie uit Genesis 
16, het verhaal van Abraham en Sara en het verdriet om hun kinder-
loosheid. Sara geeft haar slavin Hagar aan Abraham als vrouw en zij 
wordt zwanger en krijgt een zoon, Ismaёl. Het is een verhaal van 
verwijten, geen respect tonen en de vlucht van Hagar. Ook het ver-
haal van de ontferming van de Heer over Hagar. Na het zingen van 
Gezang 456 en gebed konden de bingokaarten op tafel komen. Het 
spel werd geleid door de dames Van Lochem en Wansing. De prijzen 
waren wederom verzorgd door mevrouw Wouda. Geconcentreerd zat 
iedereen op zijn kaarten te turen en regelmatig werd er bingo geroe-
pen, zodat aan het eind van deze gezellige middag heel wat mensen 
met een leuk prijsje naar huis gingen. 
In februari staat er weer iets heel anders op het programma. Dan 
komt het duo…? plus, uit Neede, met liedjes en sketches en het 
vraagteken. Maandag 15 februari om 14.30 uur in de Johanneshof. 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet aan u allen. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
 

Op zondag 7 februari 2010 hopen we de volgende ambtsdagers te 
bevestigen: de heer F. van Doorn als ouderling, de heer J. ter Horst 
als diaken en als ouderling-kerkrentmeester de heren G. Koster en  J. 
Onnink.    
Daarnaast hebben twee ambtsdragers te kennen gegeven, nu hun 
ambtstermijn is verstreken, door te willen gaan. Deze ambtsdragers 
zullen worden herbevestigd. Dit zijn de heer Ph. de Bruijn en de heer 
R. te Kronnie. De heer de Bruijn wordt herbevestigd in het ambt van 
ouderling en de heer te Kronnie in het ambt van diaken. 
Tevens zal in deze dienst afscheid worden genomen van een viertal 
ambtsdragers. Dit zijn mevrouw W. Helmink (ouderling) en de heren 
G.A. Bijker (diaken), D. Veerbeek en F. Buijnink. Laatstgenoemden 
zijn ouderling-kerkrentmeester.    
Namens de kerkenraad, 

Flip de Bruijn, scriba  

 
 

Fotowedstrijd rond het thema Nieuw Leven 
 
De commissie Vorming en Toerusting nodigt u uit mee te doen aan 
een foto-wedstrijd met als titel: nieuw leven. Met Pasen vieren we in 
de kerk de opstanding van Jezus, als bron van nieuw leven. Wij dagen 
u uit om uw visie op dit thema, in de ruimste zin van het woord, vorm 
te geven aan de hand van één of enkele foto’s (of een fotobewerking 
of collage). Of het nu gaat om een kerkelijke kijk of andere tekenen 
van nieuw leven: alles mag en kan! Een kleine toelichting bij de foto’s 
is gewenst. 
 
Een jury zal de tien meest aansprekende foto’s laten afdrukken om op 
te hangen in de Johanneshof. De prijs: voor de winnaars een eervolle 
vermelding en na afloop uw eigen foto als vergroting. De prijsuitrei-
king en de opening van deze foto-expositie zal zijn op zaterdag 10 
april, om 16.00 uur in de Johanneshof. Komt u ook en doet u mee?  
 
U kunt uw inzending (maximaal drie foto’s per persoon) opsturen naar 
Roland Ebbers, email: r.ebbers96@chello.nl 
 

namens, V & T, Roland Ebbers 
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Gezellig Gelukkig Nieuwjaar wensen. 
 

Een paar leuke foto’s van het koffiedrinken na de eerste kerkdienst 
van het nieuwe jaar zijn nooit weg (met dank aan Sjors) 
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Vrijwilligersavond zeer geslaagd 
Op vrijdag 22 januari stroomde de Johanneshof (met meer dan hon-
derd bezoekers) vol voor de vrijwilligersavond. Op deze dank-je-wel 
avond werd er heel wat afgepraat. Een foto-spel “Wie is wie?” zorgde 
voor de nodige hilariteit. Met een hapje en een drankje was het heel 
goed toeven in de Johanneshof. Dank aan de organisatoren!  
 

  
 

  
 

Nieuw programmaboekje Vorming & Toerusting  
 

Na een zeer geslaagd eerste seizoen in de Jo-
hanneshof, met tal van nieuwe activiteiten, wil-
len we ook dit voorjaar weer een ruim aanbod 
bieden aan creatieve-, ontspannende- , leerza-
me- en gezellige bezigheden. Het nieuwe pro-
grammaboekje ligt voor u klaar in de kerk of in 
de Johanneshof. Neemt u rustig de vrijheid een 
extra boekje mee te nemen voor iemand anders 
(uit eigen of een andere kring): dáár liggen ze 
voor! Heeft u vragen of tips? Laat het ons weten. 
 

namens V & T, ds. Hans Hinkamp 
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Verpachting bij inschrijving 
 
Het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente te 
Lichtenvoorde biedt onder doopleden en lidmaten per 1 maart 2010 
bij inschrijving voor 5 jaar en 8 maanden in pacht aan (op basis van 
artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek): 
 
een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, 
sectie T, nummer 178, groot 0.70.90 ha. Dit perceel is gelegen nabij 
de Oude Winterswijkseweg te Lichtenvoorde. 
 
De gunning wordt voorbehouden aan het college van kerkrentmees-
ters. 
 
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor 
der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, tele-
foon 033-4671010, fax 033-4656786 of via e-mail: 
r.radstake@kkgkka.nl. 
 
De inschrijfformulieren moeten op woensdag 24 februari 2010 tussen 
10:00 en 10:15 uur worden ingeleverd in het gebouw Johanneshof, 
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde. Opening van de envelop-
pen vindt aansluitend plaats in voornoemd gebouw. 
_______________________________________________________ 
 
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten 

dienste van de Protestantse Kerk 

 
 

Opbrengst kledinginzameling 
 
In december 2009 is alle ingezamelde kleding opgehaald (10 zaterda-
gen). Het totale gewicht was 5.655 kg. 
Na aftrek van enkele kleine onkosten is er € 1.575,-- overgemaakt. 
Gevers en inzamelaars hartelijk dank! 
In februari is er kledinginzameling op zaterdag 27 februari van 09.00 
tot 12.00 uur in de N’ije Wehmerhof. 
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Kerst met carnaval  Ere wie ere toekomt (1) 

 
Kerst met carnaval, dat krijg je wanneer kopij voor het januari-
nummer van Onderweg al voor 21 december moet worden ingeleverd. 
Kerst in de 40-dagentijd is dan, gezien de signatuur van dit blad, on-
getwijfeld een betere titel. Ere wie ere toekomt of gelukkig hebben we 
de foto’s nog, zou ook kunnen. Hoe dan ook, voor diegenen die er niet 
bij waren, hier nog een aantal foto’s van de mooie dienst op eerste 
kerstdag.  

 
De Koning met twee van zijn bedienden 
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Druk met de laatste voorbereidingen 
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De drie wijzen op zoek naar het kerstkind (“hmm, dat zoeken duurt 

wel lang, bij het oefenen werd er tussendoor geen lied gezongen…”.) 

 
Met muzikale medewerking van de Koskamp-family en Johan Meer-

dink 

 
Ere wie ere toekomt (2) 

Leiding kindernevendienst en alle overige mensen die mee hebben 
geholpen tijdens de kindernevendienst op eerste kerstdag: hartelijk 
bedankt! 
 
De afgelopen tijd hebben er diverse oproepen in Onderweg gestaan 
voor nieuwe leiding kindernevendienst en of kinderoppas. Aanmelden 
kon via telefoon of e-mail. Nou, we hebben het geweten, de telefoon 
stond roodgloeiend en we maakten ons al zorgen of de mailbox het 
allemaal wel aankon. Nou, niet echt dus. Dat is jammer! 
 
Meer dan 40 kinderen waren er op eerste kerstdag aanwezig. ‘Wat 
leuk dat jullie dit organiseren en wat leuk dat alle kinderen een boek 
en een sinaasappel krijgen’, zijn dan veel gehoorde reacties. Het is 
ook allemaal hartstikke leuk maar het zijn wel dingen die natuurlijk 
niet vanzelf gaan: boekjes moeten worden uitgezocht en ingepakt, 
toneelstukje moet worden geoefend, activiteiten moeten worden be-
dacht enz. enz. Een steeds kleiner wordende groep is hier erg druk 
mee. Vele handen maken licht werk en ook nog gezelliger. Kortom, 
aanmeldingen voor nieuwe leiding kindernevendienst maar ook voor 
de kinderoppas, blijven dus nog steeds welkom! 
 

         Erik Schokkin 
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J-kerk in de J-hof: Sneeuw en andere plagen 
 

Plagen  
Een cache door Hans Hinkamp      Verstopt:  10-01-2010    
 

 
Zeven die hards (doorzetters) hadden zich op zondag 10 januari een 
weg door de sneeuw gebaand naar de J-hof. 
De cache was op deze sneeuwrijke 
zondagmorgen niet buiten verstopt (wordt 
het meer volg de sporen in de sneeuw). 
Gelukkig herbergt de J-hof ook nog genoeg 
verstopplekken en zo weet iedereen ook 
weer waar (en wat) de consistorie is. De 
Jongerenkerk deze zondag ging over Mozes 
die het volk Israël uiteindelijk naar de 
vrijheid leidde en had als thema plagen. 
Plagen gaat hierbij over de slavernij van het 
volk Israël in Egypte. Door tien plagen ging de koning van Egypte uit-
eindelijk (tegen een hoge prijs) akkoord en hervond het Joodse volk 
de vrijheid via de doortocht door de Rode zee. We deden deze zondag 
o.a. een wedstrijdje wie de meeste plagen kon opnoemen. Natuurlijk 
wonnen de jongens dit. De tien plagen, hieronder zijn ze nog eens 
weergegeven: 
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Verdere vragen deze zondag waren o.a.: 

 
Het volk Israël kwam in Egypte door een hongersnood. Jozef werd 
hierbij snel belangrijk. Dit kwam door zijn…  
 

1.  gekleurde jas 
2.  dromenuitleg 
3.  huwelijk 
4.  machtssgreep 

 
 

 

 
Makkelijke vraag, dit was natuurlijk zijn gekleurde jas! 

 
Bij baby Mozes speelt een biezen mandje een belangrijke rol. Bij wel-
ke andere bijbelse baby komen we ook zoiets tegen? 

1.  Jezus     3. Noach 
2.  Johannes de Doper   4. David 
 

In de Bijbel heet de koning van Egypte Farao. Maar wat betekent Fa-
rao eigenlijk? 

1.  Verhevene    3. groot huis 
2.  koning    4. God 

 
Voor de uittocht uit Egypte moet men ongezuurde broden bakken. 
Waarom eigenlijk? 

1.  er is geen tijd om het brood te laten gisten 
2.  het is een voorbode van het beloofde 

land 
3.  wie houdt er nu van zuur brood! 
4.  dat is beter houdbaar voor onderweg 

 
De juiste antwoorden zijn achtereenvolgens 
2,1,3 en 1.  
Eindstand Jongens-Meisjes: 15-9. 
 
De volgende jongerenkerk is zondag 14 februari. Tot dan. 
 

Erik Schokkin 
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40-dagenproject Kindernevendienst - Het kan! 
In de veertigdagentijd van 2010 lezen we uit het boek Exodus. We 
lezen over de slavernij van de Israëlieten in Egypte, over de roeping 
van Mozes en over de boodschap van de Eeuwige dat hij zijn volk zal 
bevrijden. De lezingen leiden toe naar de Uittocht uit Egypte. 
Als Mozes naar de Israëlieten en naar de farao toe gaat, lijkt bevrij-
ding en uittocht nog ver weg. De farao weigert het volk te laten gaan 
en de Israëlieten zelf zijn te moedeloos om Mozes te geloven. Maar 
langzaam maar zeker breekt het besef door, dat er toch een uitweg 
mogelijk is. Langzaam wordt duidelijk dat het kan: De macht van de 
farao kan gebroken worden, de Eeuwige kan zijn volk bevrijden. 
 
De titel van het project van dit jaar is dan ook: ‘Het kan!’ De verhalen 
uit Exodus laten zien dat er een uitweg mogelijk is, dat je mag gelo-
ven dat God mensen een nieuwe toekomst geeft. 
 
De projectverbeelding bestaat uit 
een ovaalvormige afbeelding van 
de laatste maaltijd van Jezus en 
zijn leerlingen. Om die afbeelding 
heen wordt elke week een illustra-
tie toegevoegd die aansluit bij de 
Exodus-verhalen: de brandende 
braamstruik, de staf in de hand 
van Mozes etc. Zo wordt duidelijk 
dat bij de maaltijd van Jezus en 
zijn leerlingen al deze bevrijdings-
verhalen meeklinken. Kort voor het lijden en sterven van Jezus klin-
ken op de achtergrond al de verhalen over een God die een nieuwe 
toekomst wijst, dwars door nacht en doodsangst heen. 
Bij het toevoegen van de illustraties blijft de ovale vorm in stand. De 
vorm doet denken aan een oog – symbool van de Eeuwige die omziet 
naar zijn volk, en van Mozes en anderen die toekomst zien door de 
ellende heen. 
 
Pelgrim met een staf 

In Kind op Zondag wordt voor elke zondag een korte omschrijving 
gegeven van een scene over een pelgrim die op weg is naar Pasen. De 
pelgrim gaat niet alleen: in zijn hand houdt hij een staf, als teken dat 
God met hem mee gaat. Elke week wordt aan de staf een herinnering 
toegevoegd aan de reis die de pelgrim maakt. 
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Kinderen de toekomst? 
 

Terugblik op de doopdienst van zondag 17 januari 2010. Ik ben blij 
dat de kerk op een dag als vandaag zo vol zat. Voor mij betekent dit 
dat we als kerkgemeente de kinderen in ons midden graag zien. Toch 
hebben we al meer dan een jaar een leidingtekort bij de kinderneven-
dienst. 
 

Ondanks dat we al meerdere keren een oproep in Onderweg hebben 
gezet en mensen rechtstreeks hebben aangesproken, blijft versterking 
uit, en waarom? 
De meesten die we gevraagd hebben en nee zeggen geven als argu-
ment: ik ben al zo druk.  
Dat doet me denken aan een Email met een tekst die ik jaren geleden 
eens kreeg: 
Een leraar had een volle pot met knikkers en vroeg aan zijn leerlin-
gen: “Is de pot vol?” De leerlingen zeiden ja. De leraar voegde toen 
kralen toe, die tussen de knikkers vielen en weer vroeg hij: is de pot 
vol? Weer zeiden de leerlingen: ja, de pot is vol. Toen voegde de le-
raar zand toe en het zand zakte tussen de knikkers en de kralen naar 
beneden en weer vroeg hij: is de pot vol? En iedereen zei: Nu is hij 
echt vol. Vervolgens goot de leraar water in de pot en het water zakte 
tussen het zand door naar beneden en de leraar zei: deze pot is zoals 
het leven. De knikkers zijn jullie gezin en familie, de spil waar alles 
om draait. De kralen zijn jullie werk en alles wat je moet doen in je 
leven om je geld te verdienen en te kunnen leven. Het zand staat voor 
de tijd die er overblijft om te genieten van je hobby’s en plezier te 
maken met je gezin en als je dan denkt dat alle tijd op is, dan geeft 
het water aan: er is altijd nog wel ergens een gaatje om anderen te 
helpen. 
Zo zie ik mijn bijdrage bij de kindernevendienst ook. 
 

De kerk is een gemeenschap waar je bij mag horen, je op je gemak 
voelt en ervaringen en alledaagse dingen deelt. 
Toen ik zo’n 7 jaar geleden hier in de gemeente kwam wonen en bij 
de kindernevendienst kwam, ben ik niet gevraagd omdat ze een lei-
ding tekort hadden. Nee, ik ben er bij gekomen omdat ik er graag bij 
wil horen. Ik vind het leuk om iets met kinderen te doen en om din-
gen te organiseren, gezellig koffie te drinken en deel uit te maken van 
die gemeente. 
En als u er ook zo over denkt, kom ons dan versterken, want zo blij-
ven het kleine gaatjes die opgevuld worden in plaats van het moeten 
omdat niemand anders ze doet. 



31 

En je hoeft echt niet iemand te zijn, die vooraan gaat staan en ieder-
een toespreekt. Want ieder heeft zijn eigen talent: de een is goed in 
bedenken, de ander in uitvoeren, de een kan beter praten, de ander 
beter luisteren, de een is creatief, een ander inventief. 
Dus ben jij zo iemand en wil je er graag bij horen, spreek ons dan 
aan. En durf je niet zo goed of denk je: mij hebben ze niet nodig: lees 
dan maar het volgende gedicht van Thea Zuidema-Linker:  
 

Een zoektocht 
 

Een zoektocht naar jezelf    Je bent uniek gebleven! 
Een zoektocht door dit leven   Want God heeft jou geschapen 
Ben je wel de moeite waard?   Geschapen naar Zijn beeld 
Heb je iets weg te geven?               Je kreeg van Hem talenten 
Kun je iets betekenen    En gaven toebedeeld 
Voor de medemens?     Heb moed om er iets mee te doen 
Of heb je daar de kracht niet voor    Deel uit en je zult merken 
En lijd je zelf intens?     Hoe waardevol een mens kan zijn 
Een minderwaardigheidsgevoel   Een ander kan versterken! 
Gekrenkt of lamgeslagen?    Een luisterend oor,  
Ziekte, pijn en ander leed    een schouderklop 
Je hebt het maar te dragen!   ’t Zijn kleine zonnestralen 
Je vindt jezelf niet goed genoeg       Waaruit God’s grote liefde blijkt 
Niet waardig of niet wijs                  Op mensen neer te dalen! 
Dan wordt het tijd om op te staan   Hij geeft je kracht om door te 
Ga op ontdekkingsreis!    gaan 
Ontdek dat jij jezelf mag zijn   Te werken op deez’aard 
Met fouten en gebreken    Voor Hem ben jij bijzonder 
Vergelijk je niet met wie dan ook     Voor Hem ben jij  
                                                    ”goud waard”! 
 
 
Dan tot slot: Het zou jammer zijn als we in het najaar als leiding van de 
kindernevendienst moeten zeggen dat we er mee stoppen, toch? 
 

Mirjam Steenbeek 
Leidster Kindernevendienst 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 7 maart  

De kopij moet uiterlijk woensdag 24 februari zijn ingeleverd bij:  

• Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522 of bij  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail aan: 

js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype en 

in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen door 

ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN MAART 
 

Volle kracht vooruit 
 

In deze ONDERWEG vindt u een paar interviews met de herbevestig-
de ouderlingen en diakenen. Het was een genoegen om die gesprek-
jes te voeren omdat je zoveel enthousiasme vindt om het kerken-
werk aan te pakken. Het gaat niet alleen om goede zin om het werk 
te doen maar ook om het gevoel van verantwoordelijkheid om je 
capaciteiten te gebruiken voor werk dat in de kerk moet gebeuren. 
Ik heb er vaker over geschreven dat het werk in de kerk niet alleen 
voor de kerk goed is maar dat het voor jezelf ook een goed gevoel 
geeft en voldoening schenkt en dat je er zelf geestelijk rijker van kan 
worden.  
Heeft het u ook getroffen dat er zes mannen voor in de kerk stonden 
en dat deze keer de vrouwen ontbraken? Dominee Hinkamp wees er 
terecht op dat er nog genoeg vacatures zijn die op vervulling wach-
ten. Zoals bij de kindernevendienst, de kinderoppas en in de kerken-
raad. Ook de commissie Vorming en Toerusting moet nodig versterkt 
worden terwijl er ook hulp gevraagd wordt voor de oecumenische 
taken. Denkt u nog eens na over het stukje van Mirjam Steenbeek in 
ONDERWEG van februari en neem het ter harte. 
Om met volle kracht vooruit te gaan moet je wel veel werkkrachten 
hebben. Eigenlijk duurt een zittingsperiode in de kerkenraad vier jaar 
maar bij gebrek aan nieuwe mensen tekenen enkelen bij. Kerken-
werk kan kennelijk prettig zijn om te blijven doen.  
Nog iets dat opgevallen is: De “jongeren” zeg maar de dertigers en 
veertigers zijn ondervertegenwoordigd in het kerkbestuur. Niets dan 
lof voor de “jongere ouderen” zoals ze daar stonden maar toch . . . .  
 

U ziet dat de agenda in het kerkblad steeds langer wordt. Dat is een 
goed teken want het betekent dat de activiteiten rondom de kerk 
flink toenemen. U begrijpt dat dit mede komt omdat we nu over een 
mooie accommodatie beschikken waar je met plezier samen komt en 
zo de kerk in beweging houdt. En dat gaat allemaal niet van zelf. Als 
we ook daar volle kracht vooruit willen moeten er ook stuurlui zijn. U 
hoeft niet officieel te solliciteren want een tip aan iemand van de 
organisatie is meestal wel voldoende om er over in gesprek te ko-
men. Op die manier kunnen we binnenkort ook de redactie aanvul-
len. Daar hoort u volgende keer meer over. 
Voor nu groeten we u en hopen dat dit stukje niet voor dovemans-
oren geschreven is. 

Jan Gillissen 
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KERKDIENSTEN     
 
zondag 7 maart 3e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer T. van de Giessen 
 Deurcollecte: KIA Zending 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
woensdag 10 maart Biddag voor gewas en arbeid 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Deurcollecte: KIA Zending 
 
zondag 14 maart 4e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. M. Bouwman-Lasseur 
 Welkom: de heer J. te Bokkel 
 Deurcollecte: Kerkradio 
10.00 uur Jongerenkerk in de Johanneshof 
 Ds. J.J. Hinkamp 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
zondag 21 maart 5e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. P.L. Wansink uit Winterswijk 
 Welkom: de heer C. Langbroek 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
zondag 28 maart Palmzondag (rood) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer F. de Bruijn 
 Deurcollecte: KIA totaal 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
donderdag 1 april Witte donderdag (wit) 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Deurcollecte: De Hoop 
 
vrijdag 2 april Goede vrijdag (paars) 
15.00 uur H. Avondmaal in de Johanneshof 
 Ds. J.J. Hinkamp 
19.30 uur Evangelielezing 
 Ds. J.J. Hinkamp m.m.v. de Cantorij 
 Geen deurcollecte 
 

zaterdag 3 april Paaswake (wit) 
21.00 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Deurcollecte: De Glind 
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zondag 4 april Eerste Paasdag (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte Paascollecte 
 

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar en 
Kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact 
opnemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van 
dit feestelijke gebeuren. 
 

Avondmaalsviering in de Johanneshof 
 

Zoals gebruikelijk is er in de week vóór Pasen weer een viering van 
het Heilig Avondmaal  voor hen voor wie de toegang tot de kerk 
moeilijk is geworden. 
Deze viering is in de Johanneshof op vrijdag 2 april om 3 uur. 
U bent daar van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de scriba 
of bij één van de andere ouderlingen 
Voor vervoer wordt gezorgd. 
 

Kerkmuziek in de lijdenstijd 
 

In de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, willen we bijzondere aan-
dacht vragen voor de kerkmuziek in deze periode. Ds. Hans Hinkamp 
en onze cantor/organist Johan Meerdink zullen deze avond vorm ge-
ven met woord én met muziek.  
 

Passiemuziek is muziek bij het lijdensverhaal 
van Jezus Christus. Deze muziek heeft in de 
loop der eeuwen een grote ontwikkeling door-
gemaakt. Oorspronkelijk werd deze muziek 
eenstemmig gezongen. Later kwam de meer-
stemmige muziek op. In de 18e eeuw, kwamen 
Johann Sebastian Bach en G. Philip Telemann 
met de oratoriumpassie, met meerstemmige, 
door elkaar heen wentelende zangpartijen, en 
een prominente rol voor de 'hoofdrolspelers' en 
orkestratie. Het wordt een bijzondere avond 
over muziek met een diepere boodschap. 

Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Wanneer:      donderdag 18 maart 2010, 20.00 uur  
Waar:   Johanneshof 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 7 maart volgen we Mozes op zijn weg naar bevrijding. Als  
hij vertelt wat hij gaat doen, luisteren de mensen niet naar hem. Ze 
zijn moedeloos van het zware werk. We horen hoe het geloof ons 
kan helpen onze lasten te dragen.  
 

Zondag 28 maart, Palmzondag, maken we de overstap van de lotge-
vallen van Mozes en het volk Israël op weg naar vrijheid naar de le-
vensweg van Jezus als onze route naar de vrijheid van God. Aan het 
begin van de ‘stille’ week kijken we al vast een stukje vooruit naar 
de begrippen val en opstanding. 
 

Donderdag 1 april vieren we als mensen ‘onderweg’ de maaltijd van 
Heer. We staan in een eenvoudige Tafelviering met een korte over-
danking, stil bij wat Jezus ons meegaf, in woord en sacrament. 
 

Vrijdagmiddag 2 april, Goede Vrijdag, delen we in de Johanneshof 
brood en wijn in het teken van het lijden en sterven en de opstan-
ding van Jezus. Bij deze dienst (van oudsher voor mensen voor wie 
de kerk moeilijk toegankelijk is) is iedereen van harte welkom.  
 

Vrijdagavond 2 april neemt de cantorij ons in (gezongen) woorden 
mee naar de laatste dag van de Heer. We ondergaan op deze wijze 
wat er op deze dag gebeurde en zoeken de ingetogenheid om te be-
seffen waarom deze duistere vrijdag toch Goede Vrijdag genoemd 
kan worden. 
 

Zaterdag 3 april: Paaswake. Aan het begin van de dienst wordt de 
nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen en geven we aan elkaar het 
licht door. Aan het einde van deze dienst willen we de Maaltijd van 
de Heer vieren. Zo gaan we het Paasfeest tegemoet. 
 

Zondag 4 april. Paasfeest, hart en fundament van ons geloof: de 
dood is overwonnen. Voor de aanvang van de dienst wordt het Ky-
riekruis met voorjaarsbloemen overdekt. Traditiegetrouw is er om 
9.00 uur gelegenheid om samen te ontbijten, altijd weer een feeste-
lijk gebeuren. Hierover elders in dit blad meer! 
 

In de veertigdagentijd is er iedere zondag om 17.00 uur een oecu-

menische vesper, met ondersteunende beelden van een kruiswegsta-

tie van de hand van Albert Servaes. De indringende houtskoolgravu-

res betrekken ons bij het lijden en sterven van Jezus en de nood in 

onze wereld. Na de viering is er koffie in de Johanneshof. 
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Deurcollectes  
 

Zondag 7 maart KIA, Zending  In Jakobus 3 vers 18 staat: 
‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten 
voort voor hen die vrede stichten’. Deze tekst geeft het uitgangspunt 
van de zendingsactiviteiten van Kerk in Actie prachtig weer. Het zen-
dingswerk is er onder andere op gericht mensen de bevrijdende 
kracht van het Evangelie in hun leven te laten ervaren. Zodat er 
ruimte komt voor vergeving en verzoening. Met deze collecteweek in 
het voorjaar steunen we initiatieven die genomen worden om ver-
zoening tot stand te brengen tussen mensen of bevolkingsgroepen 
na een conflict, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. 
 

Zondag 10 maart KIA, Zending 
 

Zondag 14 maart Kerkradio 
 

Zondag 21 maart Onderhoud gebouwen 
 

Zondag 28 mrt KIA, totaal Met Palmpasen wordt gecollecteerd 
voor het totale werk van Kerk in Actie. Dit is de laatste zondag van 
de Veertigdagentijdcampagne. Tijdens deze campagne schenken we 
aandacht projecten waarbij mensen samen in beweging komen om 
verandering mogelijk te maken.  
  

Opbrengsten deurcollectes  januari & februari 
 

24 jan.  Oecumene     €  56,82 
31 jan.  Catechese en Educatie   €  39,84 
07 feb.  KIA, Werelddiaconaat   € 101,32 
14 feb.  Onderhoud gebouwen   €  36,37 
21 feb.  Missionair Werk NL    €  70,40  
De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld. 
 

       Namens de diaconie.
        Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA 
 

  3 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  3 mrt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
  3 mrt. Bloemschikken  Zaal 2   19.30 uur 
  6 mrt. Vergadering Herold  Adelaarswiek  10.30 uur 
  6 mrt. Repetitie Cantorij  Consistorie  17.00 uur 
  8 mrt. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  9 mrt. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
10 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
10 mrt. Nabespreking Biddag Adelaarswiek  20.30 uur 
11 mrt. Kerkrentmeesters  Consistorie  20.00 uur 
11 mrt. Crea-doe-avond  Zaal 2   19.30 uur 
16 mrt. Beheerscie. Vredehof Adelaarswiek  20.00 uur 
16 mrt. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
17 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
17 mrt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
17 mrt. Bloemschikken  Zaal 2   19.30 uur 
17 mrt. Verg.kindernevendienst Zaal 1   20.15 uur 
18 mrt. Kerkmuziek in Lijdenstijd Consistorie  20.00 uur 
19 mrt. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
20 mrt. Repetitie Cantorij  Consistorie  17.00 uur 
22 mrt. P.V.G. Middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
23 mrt. Kerkenraadsverg.  Consistorie  20.00 uur 
24 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
24 mrt. V.& T. evaluatie  Richtershof  20.00 uur 
25 mrt. Crea-doe-avond  Zaal 2   19.30 uur 
31 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
31 mrt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
31 mrt. Bloemschikken  Zaal 2   19.30 uur 
                                                                               
In de Johanneshof is er elke maandagavond Rummycub – competitie 
om 19.30 uur en elke woensdagmorgen Open Huis van 09.30 – 
11.30 uur. 
 
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 

Verjaardagen 
 

  9 maart mevr. L. Scholte-Laning, Chopinstraat 16, 77 jaar. 
16 maart de heer H. Konink, Edisonstraat 2, 79 jaar. 
18 maart de heer E.W. Sironde, verpleeghuis Den Es in Varsseveld,  
     75 jaar. 
21 maart mevr. H.J.H. Hillen-Lensink, Bachstraat 11, 78 jaar. 
21 maart mevr. J.G. Wamelink-van Lochem, Kerkdijk 6, 75 jaar. 
24 maart mevr. H.W. Helmink-Wassink, Willemshof 7, 75 jaar. 
26 maart de heer B. Boomkamp, Landstraat 22, 90 jaar. 
26 maart. Mevr. T.J. de Kruijff-van Ginkel, Tankweg 5, 82 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare zegen 
 

Bloemengroet 

 

                          
 

De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
31 jan. bij mevr. Kool, Esstraat 10/42 en de heer Gouda, 
  Rosveld 8. 
 7 feb.  bij de fam. Wamelink, Meekesweg 10 en de fam. Kuyf, 
  Mozartstraat 22. 
14 feb. bij de fam. Romijn, Plataanstraat 19 en mevr. Rouwhorst, 
  Aaltenseweg 78. 
21 feb. bij de fam. Otten, Rembrandtplein 7a  en de fam. Van 
  Binsbergen, Huininkmaat 3. 
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In memoriam Grada Wilhelmina Sturris - Wamelink 
 

Maandag 1 februari namen we in een volle Johanneskerk afscheid 
van Mina Sturris, een lieve moeder, een zorgzame oma en over-
grootmoeder. Jarenlang was zij een vaste waarde in het familieleven 
en in andere levenskringen. Ze was letterlijk en figuurlijk een sterke 
vrouw, die meeleefde met het wel een wee van anderen.  
Alhoewel de afgelopen jaren de lichamelijke kracht steeds verder 
afnam bleef haar tegenwoordigheid van geest onaangetast, tot het 
laatste toe; een reden tot dankbaarheid. 
 

De ontroerende inbreng van kinderen en kleinkinderen gaven kleur 
aan haar afscheid. De beelden die van moeder en oma geschetst 
werden (zoals het rijden met haar auto voor allerlei mensen) riepen 
veel herkenning op. Waar bij het gedenken van de levens van men-
sen vaak gesproken wordt over de voetstappen die ze hebben nage-
laten zouden we hier misschien kunnen spreken van bandensporen. 
Maar de echte sporen liet ze na in haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en allen die er bij kwamen, waarbij ze geen on-
derscheid maakte in wie of wat dan ook. Iedereen was van harte 
welkom, wie je ook bent, hoe je ook bent. Op een heel natuurlijke 
wijze was zij dankbaar voor het goede in haar leven, de liefde en 
aandacht en gezelligheid van wie haar dierbaar waren.  
 

Op die wijze bezag zij de wereld, met een vanzelfsprekende dank-
baarheid en een even vanzelfsprekend geloof. In alle moeilijke perio-
den in haar leven en die waren er menigmaal stond dat geloof in een 
God van genade, vergeving en liefde nooit ter discussie. Ze geloofde 
met een kinderlijk, maar zeker geen kinderachtig, vertrouwen. Dan 
kon het gebeuren dat als één van de kinderen na een bezoek weer 
naar huis ging en het dan vervelend vond haar alleen te moeten la-
ten dat ze dan zei: “Maor, ik bun neet alleene, nooit”. 
 

In de woorden uit Psalm 121 en de woorden van Jezus, als de goede 
herder, klonk de troost van Gods nabijheid in leven en in sterven. 
Mina Sturris – Wamelink overleed op de leeftijd van 83 jaar.  
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte 
de nabijheid van Gods ontferming toe.  

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Piet de Kruijff 
 

Woensdag 24 februari namen we in crematorium Berkenhove in Aal-
ten, afscheid van Piet de Kruijff, een lieve man, een bijzondere vader 
en schoonvader en een trotse opa. Bij het afscheid klonken de woor-
den van Psalm 121. Het is het beeld van de levensweg van mensen 
met hemelhoge bergen, waar al het licht achter lijkt te verdwijnen, 
maar ook verrassende vergezichten die het leven kleur geven.  
 

Zo was het ook in het leven van Piet de Kruijff. Tot driemaal toe 
moest hij door een diep dal toen hij afscheid moest nemen van zijn 
zeer dierbaren. In 1950 overleed zijn eerste vrouw Geertje Veldhof, 
bij de geboorte van hun eerste zoon, Geert. Later vond hij nieuw 
levensgeluk aan de zijde van Teuni van Ginkel. Samen kregen ze een 
zoon, Teun, en een dochter, Louise. Maar opnieuw was er verdriet 
toen op zestienjarige leeftijd zoon Geert overleed door een noodlottig 
ongeval op de werkvloer. De lichamelijke gevolgen van een zwaar 
motorongeval in 1976 was een nieuwe tegenslag in het leven van 
Piet de Kruijff. De langdurige ziekte en het overlijden van zoon Teun, 
op de leeftijd van 50 jaar was een nieuwe zware slag.  
 

Zo gedachten we niet alleen dit leven maar, tot op zekere hoogte, 
ook hen van wie eerder afscheid genomen moest worden. Want het 
één kon en mocht niet zonder het ander. Het was een afscheid met 
‘nieuw verdriet en oude pijn’. Spreken over het verdriet in zijn leven 
deed hij liever niet. De afgelopen jaren werd hij meer open. 
 

Toch was Piet de Kruijff geen somber en verbitterd man. Met enthou-
siasme kon hij vertellen over zijn werk op het station in Lievelde. Hij 
genoot van de hoge bergen in Oostenrijk (al dan niet met de bijbe-
horende muziek). Hij hield ervan wat te rommelen en te schilderen in 
zijn schuurtje achter het huis. Hij genoot van autoritjes met zijn 
vrouw door de omgeving en hij genoot van de natuur in eigen tuin.  
 

Zo zocht en vond hij zijn weg, in lief en leed. Piet de Kruijff overleed 
op de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen zijn nabestaanden heel veel 
sterkte en Gods zegen toe in hun verdriet.  
 

ds. J.J. Hinkamp 
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VANUIT DE KERKENRAAD   
 

Kerkenraadsvergadering van 2 februari 2010  
 

Als één van de eerste agendapunten in het nieuwe jaar staat ge-
woonlijk de benoeming van het moderamen (dagelijks bestuur) 
op de agenda. De kerkenraad stemt ermee in dat het huidige mo-
deramen voor zover mogelijk doorgaat. Dit zijn de predikant, scriba 
(beiden verplicht lid op grond van de kerkorde), mevrouw Lubbers 
(ouderling) en de heer van de Giessen (kerkrentmeester). Slechts de 
heer Bijker dient te worden opgevolgd, daar hij aftreedt als ambts-
drager (diaken). Voorlopig is de heer Koskamp moderamenlid als 
vertegenwoordiger van de diakenen. De heer te Bokkel blijft voor de 
ouderlingen vervangend lid. Voor de andere colleges worden nog 
vervangende leden gezocht. De heer Tamminga verklaart zich bereid 
in een voorkomend geval de voorzitter dan wel de scriba te vervan-
gen. We stemmen hier gaarne mee in. 
De financiële eindverantwoording van de nieuwbouw Johannes-
hof is het volgende agendapunt. U bent u in het februarinummer van 
Onderweg uitvoerig geïnformeerd. Het is verheugend dat de beschik-
bare kerkelijke middelen ter dekking van de exploitatie niet zijn aan-
getast. De kerkenraad keurt de eindverantwoording goed en ontheft 
de bouwcommissie van haar taak onder dank voor het vele en suc-
cesvolle werk. 
Verhuur van de Ni’je Wehmerhof per 1 april 2010 voor een perio-
de van 3 jaar is bijna zeker. We hopen in het volgende kerkblad de 
volledige zekerheid te kunnen geven.  
De heer Langbroek informeert ons over de actie kerkbalans.  
Ca. € 85.000,-- moet haalbaar zijn. De kerkrentmeesters gaan het 
geefgedrag nader analyseren, mede met het oog op de toekomst, en 
bezien welke acties eventueel geëigend zijn. Nadere informatie treft 
u elders aan. 
De volgende culturele activiteit zal plaatsvinden op 11 april a.s. en 
wel een optreden van het Varssevelds Mannenkoor en de Ulftse 
Nachtegalen. Meer informatie zult u thans aantreffen in Onderweg. 
Wijlen de heer Hijink, Oude Winterswijkseweg 82, heeft in zijn tes- 
tament bepaald dat € 4538,-- als legaat aan onze gemeente wordt 
nagelaten. Dit bedrag is recent overgemaakt. We zijn er dankbaar 
voor.               
Voor wat betreft de invulling van de vacature van een kerkelijk 
werker hebben we u in ons vorig kerkblad gemeld dat de kerken-
raad van Neede instemming is gevraagd om van de diensten van één 
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van hun predikanten gebruik te mogen maken. De instemming is 
ontvangen en ds. J.P.C. Prenger is naar voren geschoven. De ker-
kenraad stemt in beginsel in met de voordracht, mits de benoe-
mingscommissie positief is en de kerkrentmeesters tot een overeen-
komst komen. (Toevoeging scriba: de benoemingscommissie heeft 
intussen een kennismakingsgesprek met ds. Prenger gehad en be-
veelt ds. Prenger met overtuiging aan). Het contract is in de maak en 
de definitieve benoeming kan in de volgende vergadering van de 
kerkenraad plaatsvinden. De start van de werkzaamheden is voor-
zien per 1 april a.s.  
Een volgend punt dat onze aandacht vraagt zijn de taken van de 
eigen predikant. De huidige werkdruk is te hoog. De komst van 
een kerkelijk werker is niet voor alle taken de oplossing. Voor een 
predikant zijn de kerntaken het zijn van “herder en leraar”. De taken 
die hieruit voortvloeien staan voorop. Voor overige taken dient in 
beginsel een ander beschikbaar te zijn en niet te worden verricht 
door de predikant. Dit zijn de volgende functies: 
• redactie Onderweg 
• “helpdeskmedewerker” op diverse terreinen 
• praktische zaken m.b.t. de techniek (audio/video) in en rond de 

kerk 
• uitvoerende taken binnen de commissie Vorming en Toerusting   

(bijv. exposities) 
• praktische zaken rondom de eredienst, zoals vermenigvuldigen 

van liturgieën. 
• enkele functies, die we intern in de kerkenraad moeten oplossen, 

(bijv. voorzitterschap kerkenraad). 
De kerkenraad ondersteunt dit. Voor deze afgebakende taken moe-
ten vrijwilligers te vinden zijn. Indien we persoonlijk gemeenteleden 
benaderen lukt dit veelal. Maar bespaar ons nu eens dit werk en 
meldt u bij mij of één van de andere kerkenraadsleden aan voor één 
van de genoemde functies. Het is in uw belang dat de predikant de 
handen vrij heeft om in de gemeente als “herder en leraar”aan het 
werk te zijn.   
Betreffende de samenwerking Groenlo-Lichtenvoorde is in de 
vorige vergadering besloten eerst over en weer meer inzicht te krij-
gen in elkaars reilen en zeilen, waaronder de financiële situatie. De 
beide moderamina zijn dit overleg aangegaan. Gebleken is dat er 
voldoende (financiële) basis is in Groenlo. Afgesproken is ook door 
de moderamina om in te zetten op meer samenwerking om elkaar zo 
beter te leren kennen. Voorbeelden zijn kanselruil, Vorming en Toe-
rusting, contacten PVG/HVD Groenlo en catechese. Of het tot een 
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fusie zal komen laten we open. Een eventuele fusie moet voortvloei-
en uit een natuurlijk groeimodel. De kerkenraad stemt hiermee in en 
de commissie samenwerking gaat de discussienota in vorenstaande 
zin aanpassen.        
Hierna nemen we afscheid van de ambtsdragers mevrouw Hel-
mink (ouderling) de heer Bijker (diaken) en de heren Veerbeek en 
Buijnink (beiden kerkrentmeester). Zeer veel dank en bloemen zijn 
hun deel. Heeft u vragen naar aanleiding van de verslagen van de 
kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scri-
ba of een ander lid van de kerkenraad.  

                                                                 Flip de Bruijn, scriba.      
 

Wisseling van de wacht. 
 

In het kerkenraadsverslag kunt u lezen dat de predikant wat taken 
gaat afstoten die weinig met zijn hoofdtaak te maken hebben en die 
net zo goed door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Daarom 
heeft ds. Hinkamp zijn werk in de redactie van Onderweg neerge-
legd. Wij zullen hem erg missen want hij was een belangrijke bron 
van informatie en van goede ideeën. Bovendien hebben we veel van 
hem geleerd.  Hij blijft gelukkig wel maandelijks kopij aanleveren dus 
wat dat betreft kunt u gerust zijn. Met enkele vriendelijke woorden 
hebben wij hem op de redactievergadering uitgezwaaid. 
Inmiddels hebben wij Marja Koster (ja, de vrouw van. . . ., zie el-
ders) in ons team op kunnen nemen. Zij heeft door haar studie veel 
belangstelling voor taal en bovendien jarenlange ervaring als redac-
teur van het kerkblad van Zwammerdam. Zij schreef daar een 
maandelijkse column in en met die ervaring kan zij het aanvangsar-
tikel van mij overnemen. In het aprilnummer zult u haar eerste bij-
drage aantreffen. We zijn blij met haar komst in de redactie. 

Jan Gillissen 
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Een voorstellen: De nieuwe ambtsdragers 
I Geert Koster 
 

Het is om blij mee te zijn als je 
mensen in de kerkenraad krijgt 
die een bijzondere deskundigheid 
hebben die ze aan de kerk ter 
beschikking willen stellen. Zoiets 
is ons overkomen door de komst 
van Geert Koster in het college 
van kerkrentmeesters. Zijn spe-
cialiteit is accountancy en belas-
tingadvies.  
Sinds hij met pensioen ging op 
zijn zestigste zocht hij een wo-
ning in de Achterhoek en zo 
kwam hij eind vorig jaar naar 
Lichtenvoorde waar hij de voor-
malige woning van de familie Grevers aan de van Raesfeltstraat 44 
betrok. Nog te jong (62) en te energiek om stil te zitten was hij 
graag bereid om ook in de kerk zijn handen uit de mouwen te ste-
ken.  
Een goede reden om ja te zeggen tegen het verzoek om mee te doen 
met het bestuur van de kerk is om met voortvarendheid in te burge-
ren en nieuwe kennissen op te doen. Geert en zijn vrouw Marja zijn 
opgegroeid in Utrecht maar hebben wel enkele keren Geerts werk 
gevolgd naar een andere standplaats. Onder andere was dat naar 
Harmelen en later naar Zwammerdam waar ze 20 jaar gewoond heb-
ben.  
 

Het zal de kerkgangers opgevallen zijn dat Geert in de dienst van 7 
februari herbevestigd is. Dat kan alleen als je al eens eerder beves-
tigd bent als ambtsdrager. En dat geldt voor Geert omdat hij ouder-
ling was in de Gereformeerde kerk van Zwammerdam. Het kerken-
werk is hem dus niet vreemd en dat geldt ook voor Marja, die op 
verschillende plaatsen en in verscheidene functies kerkelijk actief 
was. 
Het gezin Koster heeft vier kinderen, van alle soorten twee, waarvan 
de meisjes een relatie hebben. Ze zijn allemaal het huis uit. 
We wensen dat de Kosters zich in Lichtenvoorde en in onze kerk 
spoedig thuis voelen. Daar kunnen we allemaal aan mee helpen. 
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II Jan Onnink 
 

U heeft het op 7 februari allemaal zelf in de kerk kunnen meemaken: 
zes ambtsdragers werden herbevestigd als lid van de kerkenraad 
Sommigen zult u ongetwijfeld kennen en anderen stellen we nader 
aan u voor. Het zijn allemaal mannen die bereid zijn om de kerk te 

dienen door bestuurlijk werk te doen. 
Mensen die het leuk vinden om zich voor 
de kerk extra in te spannen. Dat geldt 
zeker voor Jan Onnink. Hij woont al sinds 
1996 op Bentinckstraat 21 in Lichten-
voorde maar was door een mobiele func-
tie bij de ING niet altijd even zichtbaar.  
Als bestuurslid van de Winterswijkse 
voetbalvereniging SKVW was hij vanuit 
Lichtenvoorde ook niet steeds beschik-
baar. Tegenwoordig is hij alleen nog als 
jeugdleider bij de vereniging betrokken 
en is er meer tijd vrij gekomen voor an-
dere activiteiten. Hij zei dan ook enthou-
siast JA toen hij gevraagd werd om mee 

te doen in het college van kerkrentmeesters. Binnen dat team wordt 
hij secretaris. Dat sluit mooi aan bij zijn dagelijks werk als agrarisch 
adviseur van landbouwbedrijven in de Achterhoek en Twente omdat 
dat ook veel schrijfwerk met zich mee brengt. Ook door de financiële 
kant van zijn werk weet hij maar al te goed hoe de beheerstaken van 
de kerk in elkaar zitten.  
 

Mocht u nog twijfelen, ja, Jan is de man van Klaasje Onnink die velen 
vaker ontmoet zullen hebben. Hun twee kinderen zijn het huis uit en 
hebben hen twee (bijna drie) kleinkinderen gegeven. 
Jan is geboren en getogen in Winterswijk waar hij in 1954 op een 
boerderij in Corle het levenslicht zag. 
 

Dat hij herbevestigd werd komt omdat hij al eerder kerkenraadslid 
was, namelijk als diaken van de gereformeerde kerk van Winterswijk 
Hij heeft er zin in om zich aan zijn nieuwe taak te wijden en wij wen-
sen hem daar veel succes mee. 
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III Flip de Bruijn 
 

Wie kent hem niet, onze scriba? 
Daarom een foto met alleen een korte 
toelichting. Flip is na zijn juridische 
studie in Lichtenvoorde gaan werken 
op het gemeentehuis, als Hoofd 
Ruimte en als griffier. Inmiddels is hij 
63 jaar en met pré-pensioen . Dat 
biedt hem de mogelijkheid om het 
scribaat (secretariaat van de kerk) te 
verzorgen want dat is een flinke klus. 
Hij weet van wanten want hij is in de 
kerkenraad begonnen als kerkrent-
meester of, zoals het destijds heette, 
kerkvoogd. Inmiddels heeft hij er 19 
jaar op zitten en door nu een nieuwe 
periode mee te doen kan hij de 23 
jaar halen, tenminste als er dan een opvolger voor hem is. Hij is ook 
al een tijd voorzitter van de kerkenraad geweest. We mogen blij zijn 
met zulke mensen! 
 

IV Rinus te Kronnie 
 

Rinus zou je met recht een veteraan in 
de kerk mogen noemen. Hij is met een 
onderbreking van 4 jaar diaken vanaf 
1990. Hij begon als jeugddiaken, die 
had je toen in de Hervormde kerk, ver-
volgens was hij acht jaar voorzitter en 
sinds 2008 is hij secretaris van de dia-
conie. Rinus woont nog steeds in Vra-
gender, zijn geboortedorp en is 55 jaar 
met nog drie kinderen thuis. Naast zijn 
werk als schilder en als diaken is hij 
actief met eerst de Hongarije contacten 
en nu met de Stichting Oost Europa 
Hulp Lichtenvoorde. Die brengt hulp-

goederen weg, in het bijzonder naar Roemenie. Hoewel dat niet van 
de kerk uit gaat is het wel een speciale vorm van diakonaat.  
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V Frits van Doorn 
 

Velen zullen Frits van Doorn nog wel 
kennen van toen hij in de Hervormde 
gemeente ouderling was. Hij was van-
af 1996 acht jaar ambtsdrager. Hij 
begon als jeugdouderling en werd 
later scriba.  
Frits kwam in 1978 met zijn vrouw 
Tjitske naar Lichtenvoorde om bij 
ATAG te gaan werken als Expeditie-
chef. Later keerde hij als reserveoffi-
cier terug in het leger. Misschien her-
innert u zich nog dat hij in een nood-
geval de kerkdienst heeft geleid op 
het moment dat ds. Hinkamp plotse-
ling verstek moest laten gaan om va-
der te worden. U ziet, Frits schrikt 
nergens voor terug. De drie kinderen van de van Doorns zijn het huis 
uit. Frits is 63 jaar. Goed dat we zo iemand opnieuw als ouderling 
kunnen verwelkomen 
 

VI Jan ter Horst 
 

Ook een oude bekende, zeker binnen 
de Gereformeerde kerk, is Jan ter 
Horst. Hij kwam 31 Jaar geleden 
vanuit Aalten naar Lichtenvoorde 
waar hij na enige tijd bevestigd werd 
als diaken. Jan verlengde zijn termijn 
met een jaar en werd later nog eens 
voor zo’n periode benoemd. Hij ver-
vulde het penningmeesterschap van 
de gereformeerde diakonie  Zijn tien-
jarige ervaring als diaken kan hij nu 
in de Protestantse gemeente goed 
gebruiken. Jan is 56 jaar en werkt als 
chauffeur op grote vrachtwagens bij 

SITA. Zijn kinderen zijn inmiddels het huis uit. 
Jan Gillissen 
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De diaconie ondersteunt de volgende projecten: 
 

I Bartiméus Stichting  
 

Bartiméus Sonneheerdt vindt het belangrijk dat blinde en slechtzien-
de mensen volop kunnen meedoen binnen de maatschappij. Ook zet 
zij zich in voor de verbetering van het welzijn van blinden en slecht-
zienden. 
 

Grote én kleine projecten 
Dit doet Bartiméus Sonneheerdt door het ondersteunen van een 
breed scala aan grote en kleine projecten in binnen- en buitenland. 
Projecten die de maatschappij een stukje toegankelijker maken, die 
voorzien in de aanschaf van hulpmiddelen of die een verbetering van 
de hulpverlening betekenen, zodat mensen met een visuele beper-
king zo optimaal mogelijk kunnen wonen, werken, leren en van hun 
vrije tijd kunnen genieten. 
 

Bartiméus Sonneheert financiert verschillende projecten, van weten-
schappelijk onderzoek tot een boek voor ouders over de omgang met 
blinde baby’s en van een training voor doofblinden tot de aanschaf 
van een aangepaste fiets. Of het opzetten van kleine bedrijfjes in 
Oost-Europa en Afrika, zodat mensen met een visuele beperking een 
inkomen krijgen.  
 

Voor meer informatie kijk op de website www.steunbartimeus.nl 
 

II Inloop- en Begeleidingshuis Stichting Prisma, 
Lichtenvoorde 
 

Het dagelijkse leven kan ernstig verstoord worden door ziekte, het 
verlies van een dierbare of door andere gebeurtenissen, waardoor we 
lichamelijk of emotioneel uit balans raken. Alles verandert en de din-
gen zijn niet meer als voorheen. Om dit te accepteren en in het leven 
in te passen, is een heel proces en daarbij kan het belangrijk zijn om 
hulp te hebben. Als deze er niet of niet voldoende is, zorgt Prisma 
voor een steuntje in de rug. Prisma biedt de mogelijkheid om weer 
grip te krijgen op het leven van alledag. 
 

Stichting Prisma is een organisatie die een idealistische gedachte 
heeft. Daaraan wordt door vrijwilligers vormgegeven. Prisma heeft 
een open huis, waar iedereen tijdens de openingsuren welkom is.  
Kijk voor meer informatie op de website www.stichting-prisma.nl/ 
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Resultaat Kerkbalans 2010 
 

Velen van u hebben onlangs via de afkondigingen in de kerk al ge-
hoord wat de opbrengst van kerkbalans 2010 na de eerste telling is 
geworden. (Achteraf is gebleken dat niet iedereen even gelukkig  
was met deze mededeling in de kerk: dat doen we dus niet meer) 
Het College van Kerkrentmeesters heeft voor 2010 begroot (dus ver-
wacht) € 90.000 te zullen ontvangen.  
Op het moment, dat ik dit schrijf (24 februari) hebben we alle toe-
zeggingen tot nu toe geteld  en het totaal aan toegezegde bedragen 
is geworden €  85.842,96 Het  bedrag loopt wel iets op, want er zijn 
een aantal mensen die beloofd hebben nog te reageren.  
 

Jammer, dat we het begrote bedrag niet gehaald hebben. 
Maar misschien is dat niet zo verwonderlijk: de begroting is vergele-
ken met vorig jaar, ondanks de economische crisistijd, met ruim 
5000 euro hoger bijgesteld.  
(Ter herinnering: in 2009 is er €  85.307,70 voor kerkbalans gege-
ven.) 
 

U heeft er door uw toezeggingen toe bijgedragen dat onze kerkelijke 
gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen, zij 
het, dat we dus wel moeten oppassen! Daarom zijn we zeer blij met 
de opbrengst. U heeft laten zien waar we voor staan. Nogmaals har-
telijk dank dus! 
 

Tevens willen wij degenen, die de enveloppen rondbrachten en weer 
ophaalden niet vergeten: dames en heren, bedankt voor uw inzet en 
we hopen, dat we volgend jaar weer een beroep op u mogen doen. 
 

Tenslotte wil ik graag herhalen wat we in het begeleidende schrijven 
bij de actie kerkbalans schreven: 
  

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behou-

den en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw 

bijdrage aan Kerkbalans 2010 is daarom hard nodig, want die maakt 

het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en on-

misbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blij-

vende waarde! 

Nogmaals hartelijk dank, 
Namens het college van Kerkrentmeesters,  

                                                Cor Langbroek 
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Uit: Willem Barnard. Stille omgang. 
 

Wij bevinden ons in de veertigdagentijd of de veertigdaagse vasten. 
Deze tijd verzinnebeeldt de reis van de kinderen Israëls na hun be-
vrijding uit het Angstland. Zij werden voortgeleid naar Kanaän. Ten 
laatste stonden zij voor het water van de Jordaan. Met Jozua gingen 
zij door dat water het beloofde land binnen. 
De geloofsleerlingen uit de vroege eeuwen maakten ook zo’n reis.           
Na te zijn ‘opgeleid’ in de tijd voor Pasen, stonden die catechumenen 
ten laatste voor de doop. Ze stonden voor de laatste stap. Die stap 
overschreed een grens, ze waren voortaan uit het oude bestaan weg, 
overgegaan naar een nieuw leven. Ze lieten de oude wereld achter 
zich. De geloofsleerlingen gingen door hun water van de Jordaan, de 
doop. Het is in de Paasnacht dat dit gebeurt. 
De doop is in feite de consequentie van de tora, van het geloof. Wan-
neer de tora voldragen is kan de doortocht gewaagd worden. Wij 
beleven dat als een ondergang en een opstanding.  
Ook Jezus heeft die reis gemaakt. In Hem zijn de woorden van de 
tora volledig samen gevallen met zijn handelen, in hem is de tora ten 
volle vlees geworden.  
‘Werd de geschapen Adam geen Adam, zoals Hij heeft gewild, Hij is 
zelf Adam geworden, dat geloven wij. Op die vrijdag is hij, letterlijk, 
door de ‘ondergangservaring’ gegaan, door de ‘doopgang’. 
Hij is uit het bereik van de beproeving, de woestijn van de pelgrims-
tocht, overgegaan in de nieuwe wereld, het ‘hemels Kanaän’. Hij 
heeft voet aan wal gezet in het Beloofde Land 
De veertigdaagse vasten is onze tocht naar de Opstanding toe. Het is 
niet een tocht naar Pasen toe. Dat wordt weleens gezegd, maar het 
is ondoordacht.  
Pasen begint op Witte Donderdagavond. Pasen, zoals wij het vieren, 
bestaat uit Goede vrijdag of Kruispasen en Opstandingspasen. 
Zijn opstanding kan niet zonder zijn ‘Pascha’, zijn tocht door dat 
‘doodswater’. 
Wij tellen de vastentijd tot aan de Paasnacht. Dan is de Goede vrij-
dag al voorbij. Aan het begin van de Paasnacht staan wij, met de 
vasten achter ons, na een tocht van veertig dagen aan de ingang van 
het beloofde land.  
De paasnacht hoort niet meer bij de veertigdagentijd. Maar Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag en Stille zaterdag wel. De Jordaan loopt 
dwars door Pasen heen. Opstandingszondag is de nieuwe oever, 
maar de doopnacht gaat daaraan vooraf.  
                                            Ingezonden door Alfonds Liesker 
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Seniorenmiddag met de PVG 

 

Ondanks sneeuw en gladheid kon mevrouw De Bruijn op 15 februari, 
in een goed bezette Johanneshof alle aanwezigen welkom heten. U 
leest het ‘onze senioren doen het nog best’ en kun je geen ‘oudje’ 
noemen, ze zijn niet bang voor het winterse weer! 
Na een meditatie over Genesis 3:13, gebed en het zingen van ge-
zang 477, was het podium voor Duo…?plus. Er werd gevraagd wat 
die plus toch betekende. Welnu, het duo bestaat uit een dame en 
een heer en later is daar nog een heer met accordeon bijgekomen. 
Met hun prachtige stemmen zongen ze afwisselend, alleen, met z’n 
tweeёn of met z’n drieёn liederen die je bijna evergreens kunt noe-
men. Af en toe waren ze verkleed of vertelden ze verhaaltje of lazen 
een gedicht. Er werd aandachtig geluisterd of meegezongen met o.a. 
het zijn de kleine dingen die het doen, de Zuiderzeeballade, zilver-
draden tussen het goud, ketelbinkie en ’t kleine huusken an den 
diek.   
Het was een prachtige middag waarin we erg genoten hebben van 
Duo…?plus uit Neede, waar onze toekomstige kerkelijk werker ook 
vandaan komt. Daar zullen ze hem missen, aldus de zangers! 
Met een welgemeend applaus werden ze bedankt en kregen wij nog 
een toegift. De kosten voor deze middag werden door Duo…?plus 
geschonken aan een goed doel. 
Mevrouw De Bruijn bedankte hartelijk voor het gebodene en wenste 
een ieder wel thuis! 
In het programmaboekje staat vermeld dat in maart mevrouw Veer-
beek uit Dixperlo de middag zal verzorgen, maar door omstandighe-
den gaat dit niet door. We hebben Bas Hoefman bereid gevonden om 
op 22 maart de middag te verzorgen met gezellige muziek, om half 
drie in de Johanneshof. Iedereen is weer van harte welkom! 
Een hartelijke groet namens alle medewerkers. 
                                                                                 Joke Lubbers  
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Fotowedstrijd rond het thema Nieuw Leven 
 

De commissie Vorming en Toerusting nodigt u uit mee te doen aan 
een foto-wedstrijd met als titel: nieuw leven. Met Pasen vieren we in 
de kerk de opstanding van Jezus, als bron van nieuw leven. Wij da-
gen u uit om uw visie op dit thema, in de ruimste zin van het woord, 
vorm te geven aan de hand van één of enkele foto’s, een fotobewer-
king of collage. Of het nu gaat om een kerkelijke kijk of andere teke-
nen van nieuw leven: alles mag en kan! Een kleine toelichting bij de 
foto’s is gewenst maar niet noodzakelijk. 
 

Een jury zal de tien meest aansprekende foto’s laten afdrukken om 
op te hangen in de Johanneshof. De prijs: voor de winnaars een eer-
volle vermelding en na afloop uw eigen foto als vergroting. De prijs-
uitreiking en de opening van deze foto-expositie zal zijn op zaterdag 
10 april, om 16.00 uur in de Johanneshof. Komt u ook en doet u 
mee?  
 

U kunt uw inzending (maximaal drie foto’s per persoon) opsturen 
vóór 1 april naar Roland Ebbers, email: r.ebbers96@chello.nl 
 

namens V & T, Roland Ebbers 
 

Kerk in de toekomst 
 

Het is ondertussen een vaste gewoonte dat 
de commissie Vorming en Toerusting aan-
sluitend aan de diensten ter gelegenheid 
van Biddag en Dankdag een avond invult 
aan de hand van een actueel onderwerp.  
Op woensdag 10 maart willen we dit doen 
met materiaal behorend bij de ‘missionaire 
ronde’ aangereikt door de landelijke kerk. 
In een ringband staan “30 kansrijke modellen voor de missionaire 
gemeente”. Deze modellen kunnen helpen richting te geven.  
Aan de hand van een videofragment, waar een aantal mensen met 
elkaar het gesprek aangaat over de toekomst van/voor de kerk, wil-
len we met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van 
onze kerk(en). Wat vinden we belangrijk? Hoe willen we zijn? Op 
welke wijze zien wij onze toekomst als kerk? U bent van harte uitge-
nodigd op: woensdag 10 maart, om 20.30 uur, in de Johanneshof. 
 

commissie Vorming en Toerusting 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

   
 

Vlak voor de kerstdagen ontvingen wij een dankbrief van dominee 
Barbara Scholz uit Herold voor onze aanwezigheid bij haar installatie 
in oktober 2009. Ton van de Giessen namens de kerkenraad en on-
dergetekende namens de werkgroep Herold waren daarbij aanwezig.  
 

Gott sei uns gnädig und segne uns, 
er lasse uns sein Antlitz leuchten, 
dass man auf Erden erkenne seinen Weg, 
unter allen Heiden sein Heil. 
 

Met deze woorden van Psalm 67, vers 2 en 
3, uitgesproken tijdens haar installatiedienst 
begint de bedankbrief van Dominee Scholz. 
Zij is dankbaar voor de vele gelukwensen 
en steun die haar toen ten deel kwamen en 
geven haar steun tijdens haar eerste dienstverband als dominee. Met 
de vervulling van haar droomberoep hoopt ze een goede invulling te 
kunnen geven aan haar taak binnen de kerkgemeenschap van onze 
partnerkerk in Herold.  
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De werkgroep is in kleine kring weer begonnen met de voorbereidin-
gen voor het bezoek van onze vrienden uit Herold in september.  We 
proberen weer een leuk programma samen te stellen en hopen dan 
weer op een paar geweldige dagen samen. 
 

Op 28 januari zullen een aantal leden van de werkgroep de jaarlijkse 
regionale bijeenkomst van gemeenten met gemeentecontacten met 
het voormalig Oost Duitsland weer bij elkaar komen in Ruurlo.  
 

Op 6 maart a.s. komen we als werkgroep weer bijeen. 
We willen dan het conceptprogramma voor het bezoek van onze 
vrienden uit Herold in september bespreken.  
 

      Namens de werkgroep,  Hans Tornij  (tel: 379691) 
 

                              
Quizzer: boek met bordspel 
 

Quizzer is een boek met bordspel in een! Het boek bevat bijbelse 
verhalen uit het oude en nieuwe testament. De verhalen worden om-
ringd door interessante weetjes en vriendelijke illustraties. Quizzer 
biedt een speelse manier om samen bijbelkennis te verzamelen en 
uit te wisselen. Het spel is bedoeld voor twee tot vier spelers, van 6-
9 jaar en bestaat uit een speelbord, quizkaarten en speelfiguren. De 
uitgave kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Bijbel-
genootschap. Quizzer kost € 12,50 en is verkrijgbaar in de boekhan-
del. 
Tip: als u via www.bijbelgenootschap.nl een uitgave bestelt bij 
bol.com, komt een percentage van uw aankoop ten goede aan het 
bijbelwerk van het NBG.  
Zie hiervoor: www.bijbelgenootschap.nl/over-de-bijbel/uitgaven. 
 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Paasontbijt 
 

Wanneer ik dit schrijf is het nog winters en de sneeuw niet helemaal 
verdwenen, toch komt het voorjaar eraan. En met het voorjaar ook 
Pasen.  
We willen dit jaar eerste paasdag beginnen met een gezamenlijk 
paasontbijt, ’s morgens om 9.00 uur in de Johanneshof. 
U kunt zich hiervoor opgeven via de formulieren onder de toren of bij 
Joke Lubbers, tel. 37 25 49. 
Jong en oud van harte uitgenodigd! 
 

Nieuw ingekomen 

 

Ook deze maand willen we weer iemand welkom heten die sinds kort 
in Lichtenvoorde woont en wel: 
Mevrouw L. Ruesink, Roerdomp 14, zij komt uit Dinxperlo. 
We hopen dat ze zich snel thuis zal voelen in onze gemeente! 
                                                                      Ledenadministratie 
                                                               Grietje Bijker  

      Lucy Schutten 
 

Kledinginzameling  
 

Op zaterdag 27 maart a.s. is er weer een kledinginzameling in de 
Ni’je Wehmerhof van 09.00 tot 12.00 uur. 
 

Wie gaat er mee naar Jordanië? 
 

Van 8-15 oktober hoop ik i.s.m. Drietour Reizen een reis te organise-
ren naar Jordanië. 
We zullen een bezoek brengen aan de imposante rotsstad Petra en 
de Romeinse nederzetting Jerash, ook wel het Pompeï van het Mid-
den-Oosten genoemd. Verder bezoeken we bedoeïenen in Wadi Rum 
en ook zullen de Dode Zee en de berg Nebo niet ontbreken. Kortom 
8 dagen volop genieten van dit prachtige islamitisch land waar ko-
ningin Noor zo’n mooi boek over schreef. Is uw interesse gewekt en 
wilt u meer weten? Neem dan contact op met Deddie van Alphen; 
tel. 0575 574358 of via email: m.vanalphen@ planet.nl 
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Zondag 28 maart: Jong en oud zingt!  
 

Zoals u weet zijn we deze winter bezig geweest met het opstarten 
van een cultureel programma. De bedoeling hiervan is zowel het 
kerkgebouw zelf als ook de Johanneshof samen nog meer in de be-
langstelling van de Lichtenvoordse bevolking te plaatsen. En daar is 
natuurlijk niks mis mee! Na een optreden van Willem en Yolanda in 
november heeft de kerkenraad zich beraden over verdere stappen, u 
hebt daarover in het laatste ‘Onderweg” alles kunnen lezen. We zijn 
zeer verheugd dat het ons is gelukt om op 28 maart een heel ander, 
maar zeker ook prachtig concert te kunnen organiseren. We ver-
wachten  daarvoor beslist veel belangstelling! 
’s Middags om 15.00 uur zullen het in de regio alom bekende kinder-
koor de “Ulftse Nachtegalen” en het circa 60 leden tellende Vars-
sevelds Mannenkoor, beide onder leiding van de zeer gedreven 
dirigent Ben Simmes en met pianobegeleiding van zijn echtgenote 
Anita dit concert voor u verzorgen.  
Toegangskaarten (á € 10) zijn vanaf 15 maart te koop bij onze kos-
ter Gerrit van Lochem op de tijden dat de Johanneshof “bemand” is. 
Op de woensdagmorgen en de zondagmorgen is er altijd iemand 
aanwezig. Ook zijn de kaarten te koop bij de DA-drogisterij op de 
Nieuwmarkt. Wilt u de kaarten per E-mail bestellen (mogelijk tot 
uiterlijk 23 maart!) kan dat natuurlijk ook: Het adres is 
pkn.lichtenvoorde@gmail.com. 
Vermeld in dit geval wel uw naam, adres en telefoonnummer, de 
bestelde kaarten kunnen dan binnen enkele dagen tegen contante                                
betaling bij u worden afgeleverd. Uiteraard zullen de kaarten ook 
voor aanvang van het concert in de kerk verkrijgbaar zijn, maar als 
de voorverkoop goed heeft gelopen bestaat de mogelijkheid dat we 
dan al snel “helaas” moeten verkopen en dat zou natuurlijk erg ver-
velend zijn. In de prijs is ook een alcoholvrije consumptie begrepen 
die u in de pauze of na afloop kunt nuttigen. Tegen 16.30 uur zal de 
kerk weer worden vrijgemaakt voor de om 17.00 uur te houden 
Vesperdienst. Wees van harte welkom!  
Namens de organisatiecommissie,           Gerrit Bosman. 

 

Kerkradio 
 

Zaterdag 27 maart a.s. komt diaken Schutten weer bij u langs voor 
het ophalen van uw vrijwillige bijdrage. 
U kunt hem verwachten tussen 10 en 12 uur. 
                                                                                  Uw diaconie 
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JEUGDRUBRIEK 

 

Pelgrims op weg naar Pasen: ‘Het kan’ 
 

Een pelgrim is iemand die op reis (bedevaart) gaat om over God of 
het leven na te denken, om tot bezinning te komen en een poosje 
afstand te nemen van het dagelijkse (drukke) bestaan. Het kan ook 
een zoektocht naar jezelf zijn. Gelukkig was het voor de kinderne-
vendienst geen grote zoektocht om zes pelgrims voor het veertigda-
genproject te vinden. Na de oproep in de dienst van zondag 7 fe-
bruari om zich beschikbaar te stelle als pelgrim, kwamen er tijdens 
de koffie al genoeg (verrassende) reacties van verschillende mensen. 
 

In de veertigdagentijd, de 40 dagen tot Pasen, komt er de komende 
weken elke zondag in de kerk een pelgrim op bezoek. Een pelgrim 
die op weg is naar Pasen. De pelgrim gaat niet alleen: in zijn hand 
heeft de pelgrim een staf, als teken dat God met hem mee gaat. Elke 
week wordt aan de staf een herinnering toegevoegd aan de reis die 
de pelgrim maakt. Kom kijken en doe mee! 
 

 
 

Eerste zondag in de veertigdagentijd: doorntakjes aan de staf, ver-

wijzend naar het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik. 

 
Erik Schokkin 
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J-Kerk in J-Hof: Tocht door de woestijn 
 

door de woestijn 

Een cache door Hans Hinkamp      Verstopt:  14-02-2010    

 
Na de tien plagen en de uittocht uit Egypte kwamen we in de Jonge-
renkerk van zondag 14 februari aan bij de woestijn. We gingen met 
Mozes en zijn volk mee op weg naar het beloofde land van melk en 
honing. Een land waar het voor het volk van Israël goed leven zal 
zijn, zonder dat ze slaven zijn. God wijst hen, via Mozes de weg er 
naar toe. Het wordt een lange en zware reis van veertig jaar. Voor 
de Jongerenkerk waren het veertig vakjes die gepasseerd moesten 
worden voordat ze in Kanaän waren. We speelden namelijk het exo-
dusspel en volgden het verhaal en de route door de woestijn via een 
spel dat nog het meest op ganzenbord leek.  
 

              
 

Sander, Eelco en Henk-Jan bereikten respectievelijk als nummer 1,2 
en 3 de bestemming, Hanneke en Annet eindigden in de midden-
moot. Teun en Daphne hadden met zoveel pech te maken dat ze 
tegen koffietijd nog ergens in de woestijn aan het ronddolen waren. 
De volgende jongerenkerk is zondag 14 maart. Tot dan. 

Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 4 april  

De kopij moet uiterlijk woensdag 24 maart zijn ingeleverd bij:  

• Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522 of bij  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN APRIL 
 

Iemand gezien onderweg? 
 

Onderweg. Mooie naam voor een kerkblad. Mooie naam voor een 
gemeente. Bij onderweg zie ik mensen die in het dorp even stilstaan 
om een praatje te maken. Die even een arm om iemands schouder 
leggen. Die met een collectebus langs de deuren gaan. Die letterlijk 
of figuurlijk iemand helpen een zware last te dragen, die zware last 
even overnemen misschien. Ik zie de pelgrim die in de kerk met de 
kinderen onderweg is van zondag naar zondag. Stok in de hand. Ge-
lovend dat het kan. Dat het goed komen zal. Onderweg. Niet op weg. 
Op weg lijkt iets op te roepen van op weg naar . . . Van het doel van 
de reis. Van de finish waar je zo snel mogelijk naartoe moet. Met 
oogkleppen op om niet afgeleid te worden. Op weg is haastig, geen 
tijd voor je omgeving. Doelgericht. De plaat van vroeger met de 
smalle weg komt in gedachten. Onderweg is rustig aan, om je heen 
kijkend. Natuurlijk ligt de finish in het verschiet. Komt het daarop uit. 
Maar die finish blijft echt wel. Die loopt niet weg. Wees daar maar 
gerust op. Bij die finish kom je wel.  
 

Onderweg. Wat voor weg volg je? Nou ja, De Weg natuurlijk. Wat 
voor naam heeft die weg? Geen extra naam. Gewoon. De Weg. Met 
bermen van liefde. Van respect. Van vrede. Bermen vol leven en 
aandacht. De stenen waarover je gaat soms stenen van tranen, van 
onmacht, van boosheid wellicht. Maar je gaat niet alleen. Met jou al 
die anderen die ook onderweg zijn. Die naast je gaan. Jij naaste voor 
hen. Zij naasten voor jou. Christenen en niet christenen. Mensen van 
binnen en buiten de kerk. Nederlanders en medelanders. Allemaal 
even kostbaar in de ogen van God. Allemaal even kwetsbaar ook. 
Paulus noemt christenen ‘mensen van de weg’. In de nieuwe verta-
ling staat ‘aanhangers van de weg’. Zijn wij dat? Willen wij dat? La-
ten we het samen proberen. Op die weg die breed genoeg is om 
naast elkaar te gaan. Over die stenen van tranen soms. Maar ook 
tussen die bermen van Liefde met een hoofdletter door. In het spoor 
van die ene die de hele weg al ging. Tot het einde toe. Tot Pasen en 
tot en met Pasen. En onderweg werd Hij met ontferming bewogen. 
Om al die mensen die hij tegenkwam. Ga je mee? Wie zal je zien 
onderweg? Wie ziet jou? De tijd zal het leren. En het mooiste is dat 
De Weg niet doodloopt. Dat vieren we met Pasen. Dat vieren we als 
gemeente het hele jaar door. Medepelgrims, allemaal een goede reis 
in april gewenst. En niet vergeten, het kan, het komt goed! 
                   Marja 
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KERKDIENSTEN 
 
donderdag 1 april Witte donderdag (wit) 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Deurcollecte: De Hoop 
 
vrijdag 2 april Goede vrijdag (paars) 
15.00 uur H. Avondmaal in de Johanneshof 
 Ds. J.J. Hinkamp 
19.30 uur Evangelielezing 
 Ds. J.J. Hinkamp m.m.v. de Cantorij 
 Geen deurcollecte 
 

zaterdag 3 april Paaswake (wit) 
21.00 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Deurcollecte: De Glind 
 
zondag 4 april Eerste Paasdag (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte Paascollecte 
 
zondag 11 april Beloken Pasen (wit) 
10.00 uur Welkomstdienst/Jeugddienst 
 Ds. J.J. Hinkamp 
 Ds. J.P.C. Prenger 
 Welkom: mevr. H. Breedijk 
 Deurcollecte: Diaconaat 
 
vrijdag 16 april Huwelijksbevestiging van 
 Yske de Witte en Gerco Wamelink 
 door ds. J.J. Hinkamp 
 
zondag 18 april Derde zondag van Pasen (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Doop 
 Welkom: de heer J. te Bokkel 
 Deurcollecte: K.I.A. Diaconaat 
 
zondag 25 april Vierde zondag van Pasen (wit) 
10.00 uur Ds. R. Willems, Groenlo; Avondmaalsviering 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: Sao Paulo 
 
donderdag 29 april Oecumenische huwelijksbevestiging van 
 Miranda ten Brinkhof en Jeroen Boekelder 
 in de Bonifatiuskerk 
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Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar en 
Kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
 
 
Bij de kerkdiensten 
 

Donderdag 1 april vieren we als mensen ‘onderweg’ de maaltijd van 
Heer. We staan in een eenvoudige Tafelviering met een korte over-
danking, stil bij wat Jezus ons meegaf, in woord en sacrament. 
 

Vrijdagmiddag 2 april, Goede Vrijdag, delen we in de Johanneshof 
brood en wijn in het teken van het lijden en sterven en de opstan-
ding van Jezus. Bij deze dienst (van oudsher voor mensen voor wie 
de kerk moeilijk toegankelijk is) is iedereen van harte welkom.  
 

Vrijdagavond 2 april neemt de cantorij ons in (gezongen) woorden 
mee naar de laatste dag van de Heer. We ondergaan op deze wijze 
wat er op deze dag gebeurde en zoeken de ingetogenheid om te be-
seffen waarom deze duistere vrijdag toch Goede Vrijdag genoemd 
kan worden. 
 
 

                                             
 

Zaterdag 3 april: Paaswake. Aan het begin van de dienst wordt de 
nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen en geven we aan elkaar het 
licht door. Aan het einde van deze dienst willen we de Maaltijd van 
de Heer vieren. Zo gaan we het Paasfeest tegemoet. 
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Zondag 4 april. Paasfeest, hart en fundament van ons geloof: de 
dood is overwonnen. Voor de aanvang van de dienst wordt het Ky-
riekruis met voorjaarsbloemen overdekt. Neem vooral ook bloemen 
mee. Traditiegetrouw is er om 9.00 uur gelegenheid om samen te 
ontbijten, altijd weer een feestelijk gebeuren. Hierover elders in dit 
blad meer! 
 
 

                                       
 
 
 

Zondag 11 april, vieren we in een feestelijke welkomstdienst de 
komst van ds. Prenger naar onze gemeente, waardoor er weer meer 
ruimte komt voor het pastoraat, jeugdwerk en andere activiteiten. 
Gospelkoor Spirit zorgt voor een extra muzikale noot in deze dienst 
voor jong en oud. Na de dienst kunt u kennismaken met ds. Prenger. 
 

Zondag 18 april opnieuw een feestelijke dienst waarin de heilige 
doop bediend zal worden aan Tijn Schutten. Ouders die ook op deze 
datum een kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. 
Hinkamp.  
 

Zondag 25 april is er een ruildienst met Groenlo. Ds. R. Willems-
Joosten zal ons voorgaan in een dienst van Woord en Tafel, terwijl 
ds. Hinkamp zal voorgaan in Groenlo.   
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De Paasmaaltijd  
 

Geef u op voor de paasmaaltijd op zondag 4 april om 09.00 uur in de 
Johanneshof 
Bel even Joke Lubbers telefoon 0544- 372549 uiterlijk voor 31 maart 
Kan ook per e-mail aan sjors.tamminga@planet.nl  
 

 
 

Sjors Tamminga 
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AGENDA 
 
  31 mrt. Marcuskring  Richtershof              10.00 uur 
  6 apr.  Vergadering Kerkrent- 

   meesters en Diaconie Consistorie  20.00 uur 
   7 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
   7 apr. V.& T. Reinier v.d. Berg Adelaarswiek  20.00 uur 
 12 apr. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
 13 apr. Moderamen met Groenlo Richtershof  19.30 uur 
 14 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 16 apr. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
 17 apr. Repetitie Cantorij  Consistorie  17.00 uur 
 20 apr. Ouderlingenberaad  Richtershof  20 00 uur 
 21 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 26 apr. P.V.G. Middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
 27 apr. V.& T. vergadering  Richtershof  20.00 uur 
 28 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  2 mei  Exc. Synagoge W’wijk Vertrek Johanneshof 14.30 uur                                                                                
In de Johanneshof is er elke maandagavond Rummycub – competitie 
om 19.30 uur.  
 
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 
Verjaardagen 
 
16 april mevr, T. Gillissen- Heesbeen, Rossinistraat 10, 80 jaar. 
16 april mevr. J.A. Hondorp – Hijink, Nieuwe Maat 3a, 84 jaar. 
22 april mevr. L. Naber – Jagt, Nieuwmarkt 117, 81 jaar. 
22 april mevr. G.E. Holsbeeke – Neerhof, Switbertushof 27, 88 jaar. 
22 april de heer G.H. te Kronnie, Rembrandtplein 9, 84 jaar. 
  2 mei de heer B.H. Scholten, Oude Aaltenseweg 35, 81 jaar. 
  3 mei mevr. M.J. Tieleman – de Man, P.C. Hooftstraat 4, 82 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag.Wij wensen u daarbij Gods onmisbare zegen. 
 

Bloemengroet 

 

        
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
 
28 feb.  bij mevr. Pieters, De Rode van Heeckerenstraat 33 en  
   de fam. Kuenen, Frans Halsstraat 11. 
 7 mrt.  bij de fam. Sturris, Gasteveldsdijk 7 en 
   de fam. Lensink, Van Goyenstraat 3. 
14 mrt.  bij de fam. Van de Giessen, Sweelinckstraat 4 en  
   mevr. Sloetjes, Verpleeghuis Den Es in Varsseveld. 
21 mrt.  bij de fam. Doornink, G.J. Doorninkweg 1 en   
   de fam. Heuzinkveld, Op den Akker 10. 
28 mrt.  bij de heer Boomkamp, Landstraat 22 en 
   de fam. Smeitink, Scheidingsweg 21. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

 

 

Hartelijk welkom voor ds. Prenger 
 

Nadat de pogingen tot de aanstelling van een kerkelijk werker, voor 
de invulling van de vacature na het emeritaat van ds. Bouwman - 
Lasseur, op niets uitliepen hebben we vrij snel de bakens verzet.  
Binnen de classes kwamen geluiden over de zorgelijke financiële si-
tuatie in Neede. In een klassieke vorm van “één en één is twee” 
hebben we vervolgens contact gezocht met de predikanten en de 
kerkenraad van Neede om elkaar te kunnen helpen. Dit resulteerde 
in een voor alle betrokkenen zeer welkome uitkomst: ds. Jan Peter 
Prenger komt, als gedetacheerd predikant, de Lichtenvoordse gele-
deren versterken en in Neede heeft men financieel weer wat meer 
ruimte. 
 

 
In de kerkenraadsvergadering 
van 23 maart konden de handte-
keningen gezet worden om alles 
rechtsgeldig te maken. Ds. Pren-
ger verheugt zich zeer op zijn 
nieuwe uitdaging in Lichtenvoor-
de en heeft erg veel zin om er 
hier, met elkaar, iets heel goeds 
van te maken. In het kennisma-
kingsgesprek met de kerkenraad 
kwam dit enthousiasme duidelijk 
naar voren. Het was dan ook een 
goed begin! 
 

 
Zondag 11 april, vieren we in een feestelijke welkomstdienst de 
komst van ds. Prenger naar onze gemeente, waardoor er weer meer 
ruimte komt voor het pastoraat, jeugdwerk en andere activiteiten. 
Gospelkoor Spirit zorgt voor een extra muzikale noot in deze dienst 
voor jong en oud. Na de dienst kunt u kennismaken met ds. Prenger. 
 

namens de kerkenraad, ds. Hans Hinkamp 
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Ds. Jan-Peter Prenger 
 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 23 maart 2010 de be-
noeming van ds. Jan-Peter Prenger uit Neede bekrachtigd. Vervol-
gens is het contract getekend. Elders in dit blad vindt u informatie 
over de speciale welkomstdienst op 11 april en de persoonlijke ken-
nismaking aansluitend. Ook wordt u geïnformeerd over de nieuwe 
wijkindeling. Een ander artikel van de hand van Jan Gillissen geeft 
nadere informatie over de persoon van Jan-Peter. In dit artikeltje 
geeft de kerkenraad u wat zakelijke informatie. 
Op de omslag van dit blad vindt u naam, adres en telefoonnummer 
in Neede. U kunt hem via dit nummer bereiken. In Lichtenvoorde 
kunt u het nummer van de Johanneshof bellen (376056). De Johan-
neshof is in Lichtenvoorde zijn uitvals- en thuisbasis. Als regel zal ds. 
Prenger de ochtenden op werkdagen en één middag per week in 
Lichtenvoorde zijn. De middag zal worden ingevuld op de dag, waar-
op het werk er het meest om vraagt. Indien nodig zullen werkuren 
flexibel worden ingevuld met het oog op b.v. uitvaarten, avondwerk, 
indien mensen overdag geen bezoek  kunnen ontvangen, of eventu-
eel een vergadering of bijeenkomst.  
Wilt u Jan-Peter persoonlijk spreken, dan kunt u gebruik maken van 
het inloopspreekuur in de Johanneshof op dinsdagmorgen van 9-10 
uur.  
Tot slot. De werkzaamheden zullen in de eerste periode vooral staan 
in het teken van kennismaking met u en het kerkelijk leven hier ter 
plaatse en pastoraat. Het jongerenwerk behoort ook tot zijn taken-
pakket, maar dit zal vooral in het nieuwe seizoen vorm krijgen.  
We hopen dat Jan-Peter met u en u met Jan-Peter goede banden 
verkrijgt. We zien het met vertrouwen tegemoet. 
Namens de kerkenraad,               

Flip de Bruijn, scriba.     
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Ik heb er veel zin in…..! 
 

Dat is wat Jan-Peter Prenger zei over de taak die hij per 1 april in 
onze kerk op zich genomen heeft. Met zijn ervaring in het jeugdwerk 
en zijn liefde voor het pastoraat mogen we blij zijn dat hij ons komt 
helpen om kerk te zijn. Zijn eerste prioriteit is om kennis te maken 
met onze gemeente maar omgekeerd moet u hem ook leren kennen. 
Daar helpt ONDERWEG u bij.  
 

 
 
Dominee Prenger laat zich het liefst Jan-Peter noemen dus u mag 
een hartelijke familiariteit van hem verwachten. De dag dat hij bij 
ons aan de slag gaat is hij jarig en als u weet dat hij van het geboor-
tejaar 1964 is kunt u zelf zijn leeftijd uitrekenen. Juist, twee jaar 
jonger dan ds. Hinkamp.  
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Jan Peter is opgegroeid in Vriezenveen nadat hij als kind in verschil-
lende andere plaatsen gewoond heeft. Zijn vader is als onderwijzer 
een paar keer van standplaats veranderd, vandaar die verhuizingen. 
In Vriezenveen stond toen ds. Nottelman als predikant. Met name de 
ouderen zullen zich hem nog herinneren omdat hij tot 1975 als do-
minee van de Gereformeerde  kerk in Lichtenvoorde gewerkt heeft. 
Mede door de gesprekken met ds. Nottelman heeft Jan-Peter beslo-
ten om predikant te worden. Dat idee leefde al langer bij hem. Toen 
Jan-Peter als jong kind eens hoorde dat er een zendeling was omge-
komen heeft hij spontaan gezegd dat hij die dan zou willen vervan-
gen.  
 

Ds. Prenger heeft zijn theologiestudie gevolgd en afgerond aan de 
Theologische Universiteit in Kampen en daarna zijn eerste gemeente 
in 1993 gevonden in de Gereformeerde kerk van Molenaarsgraaf/ 
/Brandwijk. Na ruim vijf jaar kreeg hij de gelegenheid om predikant 
te worden van een Nederlandse protestantse kerk in Brazilië. Daar 
heeft hij samen met zijn vrouw drie jaar gewerkt. In 2003 is ds. 
Prenger door de Gereformeerde kerk van Neede beroepen.  
 

Het gezin Prenger heeft drie jongens die nu 16, 13 en 9 jaar oud 
zijn. Helaas heeft het huwelijk geen stand gehouden. Zijn ex-vrouw, 
die ook predikant is, werkt nu als dominee in Soest. Hun oudste zoon 
woont bij haar en de twee andere kinderen wonen bij hun vader in 
Neede. Er zijn geen plannen om te verhuizen en dat is met een af-
stand van 20 km naar Lichtenvoorde ook helemaal niet nodig. 
De belangstelling van Jan-Peter gaat vooral uit naar pastoraat en 
jongerenwerk en dat past uitstekend bij wat onze kerk van hem 
vraagt. Hij komt in Lichtenvoorde zes dagdelen per week werken 
ofwel 50%. In Neede heeft hij een halve dagtaak die nu geheel ver-
valt. Jan-Peter is lid van de Generale Synode namens de classis Win-
terswijk. 
Zijn (spaarzame) vrije tijd besteed Jan–Peter aan tennissen en aan 
gitaarspelen. Hij houdt van Nederlandse literatuur. 
Van de kerkenraad krijgt u nog te horen waar en wanneer u hem 
kunt bereiken. In elk geval kunt u persoonlijk met hem kennis ma-
ken op de speciale welkomstdienst op 11 april. 
Nu alvast roept ONDERWEG hem een hartelijk welkom toe. Jan-
Peter, we hebben je hard nodig! 

Jan Gillissen 
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Nieuwe wijkindeling 

 

In verband met de aanstelling van ds. Prenger is er een nieuwe wijk-
indeling gemaakt. De ‘oude’ wijken zijn gebleven maar hebben wel 
een ander wijknummer gekregen. Ds. Hinkamp en ds. Prenger heb-
ben een indeling die gebaseerd is op een verhouding van 50/50 %. 
Ds. Hinkamp is predikant voor wijk 1 t/m 6 en ds. Prenger voor de 
wijk 7 t/m 12. Bij deze Onderweg vindt u een bijlage met de bijbeho-
rende plattegrond. Mocht u nog in het bezit zijn van een ‘oude’ plat-
tegrond dan kunt u deze het beste wegdoen om misverstanden te 
voorkomen 

 
Kort verslag van de vergadering van de Classis 
Winterswijk van 8 februari 2010  
 

Zoals gebruikelijk wordt de vergadering geopend met een bezin-
ningsmoment dat wordt verzorgd door de heer drs.T.J. Bouwers, 
ouderling en visitator uit Aalten. Vervolgens opent voorzitter ds.Chr. 
de Jonge de vergadering en heet hij de aanwezigen van harte wel-
kom. Dit welkom geldt in het bijzonder de nieuwe afgevaardigden uit 
de 8 gemeenten. Daarna vindt de verkiezing plaats van het nieuwe 
Breed Moderamen (Dagelijks Bestuur). De leden van het tot 1 janua-
ri 2010 fungerende Breed Moderamen stellen zich opnieuw verkies-
baar, waarna dit in de huidige samenstelling wordt herkozen. 
Na de behandeling van het verslag van de Classisvergadering van 19 
november 2009 en de ‘ingekomen en uitgegane stukken’ komt het 
hoofdonderwerp van de vergadering aan de orde t.w. ‘Gemeente-zijn 
nu en in de toekomst’ (zwakke en sterke kanten in onze gemeenten). 
De voorzitter leidt dit onderwerp in. Hij geeft aan, dat de aanleiding 
tot dit agendapunt is een gesprek van het Breed Moderamen met 
een afvaardiging van het Regionaal College voor Behandeling van 
Beheerszaken (RCBB) en een afgevaardigde van het Regionaal Colle-
ge voor de Visitatie. Het eerstgenoemde college houdt zich  bezig 
met de financiële problematiek van de gemeenten en het tweede met 
de inhoudelijke aspecten van het kerkenwerk zoals pastoraat, ere-
dienst, jeugdwerk e.d. 
Gebleken is dat de gemeenten in de Classis Winterswijk niet of 
slechts met grote moeite in staat zijn hun jaarlijkse ‘huishoudboek-
je’sluitend te krijgen en zonder tekorten op orde te houden. Dit laat-
ste is toe te schrijven aan de inkomsten die niet parallel lopen met 
de kostenontwikkeling en het afnemende ledenaantal. Ook lukt het 
niet om onroerend goed dat door fusies e.d. beschikbaar is gekomen 
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binnen een redelijke termijn van de hand te doen. Hierbij moet wor-
den aangetekend dat in veel gemeenten de vermogenspositie van de 
diaconie zeer gunstig is, dit in tegenstelling tot die van de de 
kerkrentmeesters. Hieruit kunnen echter niet zonder meer de lopen-
de uitgaven worden gedekt. Er zal sprake moeten zijn van een dia-
conale taak. 
De voorzitter benadrukt de noodzaak om in Classicaal verband te 
komen tot meer overleg en samenwerking tussen de gemeenten in 
de Classis en daarbij  gebruik te maken van elkaars menskracht en 
deskundigheid. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij het 
pastoraat, jeugdwerk e.d. 
Vervolgens vindt er een discussie plaats waarbij de afgevaardigden 
de situatie in hun eigen gemeente in het kort beschrijven.  
De eindconclusie is dat het van groot belang is om in de toekomst tot 
een bredere samenwerking te komen en zodoende elkaars lasten te 
dragen. Intussen zijn er een aantal initiatieven in de Classis van start 
gegaan, o.a. een verkenning m.b.t. een mogelijk samenwerkingspro-
ject voor het jeugdwerk en een samenwerkingsproject van de ge-
meenten Neede en Lichtenvoorde. Ook de gemeenten Groenlo en 
Lichtenvoorde zijn met elkaar in gesprek om tot een bredere samen-
werking te komen. 
Na afhandeling van dit thema komen nog kerkordelijk zaken aan de 
orde w.o. een wijziging van de kerkorde met betrekking tot een ver-
soepeling rondom de ambtswoning van de predikant en het voordra-
gen van een diakenafgevaardigde naar de synode. Geconstateerd 
wordt dat zich hiervoor geen kandidaat heeft aangemeld c.q. door 
een kerkenraad is voorgedragen. De huidige (secundus) afgevaar-
digde, die weliswaar het ambt van ouderling-kerkrentmeester be-
kleedt, is bereid zich als primus-afgevaardigde beschikbaar te stel-
len. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.  

S. Kuijt, 1e scriba 
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Solidariteitskas 
 
In de loop van de maand april zal bij u het verzoek voor de jaarlijkse 
bijdrage ten behoeve van de Solidariteitskas bezorgd worden. Een 
acceptgiro treft u er bij aan. Deze Solidariteitskas was voor de kerk-
vereniging alleen in de Hervormde kerk bekend. De Protestantse 
kerk heeft deze Solidariteitskas bij de kerkvereniging volledig over-
genomen en daarom willen wij deze bijdrage dan ook weer van harte 
bij u aanbevelen. 
De hiervoor gevraagde bijdrage is net als eerdere jaren € 10,-- per 
(doop)lid. Van deze bijdrage is de helft bestemd voor het landelijke 
steunfonds, waaruit kerkelijke activiteiten betaald worden, die alleen 
door gezamenlijke inspanningen gerealiseerd kunnen worden. 
Daarnaast worden ook afzonderlijk gemeenten ondersteund wanneer 
zij grote uitgaven te doen hebben die bijdragen aan de vitaliteit van 
de gemeente. Zo heeft de Solidariteitskas gedurende het jarenlange 
restauratietraject van onze Johanneskerk ook meerdere keren flinke 
bedragen beschikbaar gesteld. Voor de Johanneshof werd ook bijge-
dragen en wel in de vorm van rentesubsidie gedurende de gehele 
bouwperiode. 
De ontvangsten worden ook centraal verwerkt. Als u geen gebruik 
maakt van de acceptgiro, maar op andere wijze betaalt, graag dan 
wel het unieke nummer van de acceptgiro vermelden. Bij voorbaat 
hartelijk dank! 
                                                                       

Ton van de Giessen 
                                          voorzitter college van kerkrentmeesters 
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Seniorenmiddag met de PVG 
 
Na een woord van welkom las mevrouw De Bruijn een meditatie naar 
aanleiding van 1 Korintiers 15:8. “Pas op het laatst is hij ook aan mij 
verschenen, aan het misbaksel dat ik was”. Paulus had voordien de 
gemeente vervolgd en nadien hard gewerkt en door Gods genade  
heeft hij veel kunnen betekenen voor die gemeente. 
Toen was het woord, over beter gezegd de muziek aan de heer Bas 
Hoefman. Met bekende en minder bekende liedjes bezorgde hij ons 
een gezellige middag. Het repertoire bestond uit een heel scala van 
melodieёn, variёrend van Jan Smit tot Anneke Grönloh en nog veel 
anderen. Het omspande de lichte muziek van na de oorlog tot heden. 
Geregeld werd er meegezongen en meegeneuried. Zoals gezegd een 
gezellige middag. Eén van onze gasten ontlokte het de opmerking: 
‘Dit is toch meer muziek voor oude mensen’. Hij was zelf de leeftijd 
van de sterken ook allang voorbij. Het doet goed te horen dat onze 
ouderen nog zo jong van geest zijn. 
Met een hartelijk applaus werd Bas Hoefman bedankt voor zijn op-
treden. Mevrouw De Bruijn liet haar dankwoord vergezeld gaan van 
een envelop met inhoud. Zij bedankte ook allen voor hun komst en 
wenste een ieder wel thuis. 
De volgende middag is op maandag 26 april a.s. Dan komen de da-
mes Wildenbeest en Kemink uit Dinxperlo met vermakelijke samen-
spraakjes: ‘van piene in de butte en ne gebrökken arm’. 
 
Ons jaarlijkse reisje is op 27 mei a.s. Dit keer gaan we naar Beu-
ningen (Ov). Het land van jonge leu en oale groond. We bezoeken 
daar de Gildenwerkplaats ‘Het Dinkelwerk’, met onder andere een 
glasblazer, een kaarsenmaker, een koperslager enz. Voordien heb-
ben wij een diner in restaurant ’t Sterrenbos. 
We vertrekken om 11.00 uur, vanaf de parkeerplaats achter Albert 
Heijn. De bus staat klaar om 10.45 uur. De kosten bedragen € 25,--. 
Geeft u zich op bij mevrouw Kip, tel. 37 24 67. 
 
Mede namens alle medewerkers: fijne Paasdagen! 
                                                                                 Joke Lubbers  
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Reinier van den Berg komt spreken over  
“Hart voor de schepping” 

Op woensdag 7 april Aanvang 20.00 uur in de Johanneshof 
 

 
Reinier van den Berg is meteoroloog 
bij Meteoconsult in Wageningen. Me-
teoconsult verzorgt de weersverwach-
tingen bij RTL4 en TV Gelderland. 
Reinier van den Berg zal een avond-
vullend programma verzorgen. 
De aarde warmt op. De zeespiegel 
stijgt en het poolijs smelt steeds snel-
ler. Of is dit alles loos alarm. En valt 
het allemaal wel mee. Wordt het in de 
toekomst echt Amersfoort aan Zee. Of 
moeten we eerder denken aan een 
volgende ijstijd. Worden het palmbo-
men of pinguïns? Na het vaststellen 
van de stand van het klimaat, is het 
minstens zo belangrijk om stil te 
staan bij de oorzaak. Is het tij nog te 

keren? Wat kunnen wij er aan doen, als individu maar ook bijvoor-
beeld als (kerkelijke) gemeente? Op deze avond is er dwars door het 
onderwerp heen ook tijd voor verwondering, want wat er momenteel 
ook allemaal gebeurt, er valt dagelijks nog veel te genieten in de 
natuur en in de wisselende wereld van het weer. dit alles onder-
steund met foto’s en muziek (Reinier van den Berg) 
Kortom, een boeiende, leerzame en enthousiasmerende avond over 
weer en klimaat rond het thema: Hart voor de schepping.  
U bent allen van harte uitgenodigd. de entree is vrij, maar na afloop 
is een vrije gift van harte welkom. 
Opgave:  uiterlijk voor 1 april 2010 bij Roland Ebbers telefoon 0544-
371948 of per e-mail r.ebbers96@chello.nl  
of Sjors Tamminga telefoon 0544-372752 of per e-mail 
sjors.tamminga@planet.nl  
 

Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en 
Toerusting van onze kerk. 

Sjors Tamminga 
 

 

 



17 

Op zondag 2 mei gaan we naar de Synagoge in 
Winterswijk 
 

Wij vertrekken om 14.30 uur van de parkeerplaats achter AH Deze 
keer is de prachtige synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk on-
ze bestemming.  
Met een zeer deskundige leiding van ongeveer 90 minuten in Syna-
goge Winterswijk. 
 

 
De huidige sy-
nagoge staat 
aan de Spoor-
straat naast de 
joodse begraaf-
plaats, die tot 
1889 gebruikt 
werd. Achter de 
synagoge ligt 
het mikwe (ritu-
eel bad). 
Direct naast de 
synagoge be-

vindt zich het joodse schooltje, met hieraan verbonden het huis van 
de voorganger en leraar.  
De synagoge en de erbij behorende gebouwen, het mikwe en de wo-
ning met school, vormen met de oude begraafplaats een geheel, dat 
niet alleen voor Winterswijk en Gelderland maar voor het hele land 
van historische waarde is. Het geheel is een zeldzaam voorbeeld van 
een vooroorlogse medienesjoel (synagoge buiten de grote gemeen-
ten). Het staat daarom ook op de lijst van Rijksmonumenten. Ge-
schiedenis, cultuur en godsdienst. 
 

Mannelijke bezoekers dragen een hoofdbedekking: dit kan een zelf 
meegebrachte pet zijn. In de synagoge zijn tevens leenkeppeltjes 
aanwezig.  
Opgave: uiterlijk voor 28 april 2010 bij Sjors Tamminga telefoon 
0544-372752 of per mail sjors.tamminga@planet.nl  
Of bij Roland Ebbers telefoon 0544-371948 of per mail 
r.ebbers96@chello.nl  
Namens Vorming en Toerusting tot 2 mei.  

Sjors Tamminga 
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Prentenbijbelboekjes van Marijke ten Cate 

              
 
De in 2008 verschenen Prentenbijbel van Marijke ten Cate wordt in-
middels op veel scholen en in veel gezinnen gebruikt en gewaar-
deerd. Een aantal verhalen is ook verschenen als mini-boekje 
(15x15) met dvd. In deze boekjes zijn extra illustraties aan de oor-
spronkelijke tekeningen toegevoegd. Het verhaal is tot leven ge-
bracht in een animatiefilmpje van ongeveer vier minuten; deze dvd 
zit in een hoesje dat op de binnenkant van het boekje is bevestigd. 
Reeds verschenen zijn de verhalen: Jezus wordt geboren, de eerste 
mensen, de hoogste toren en een zoon voor Abraham. In maart 
2010 verschijnt het vijfde deeltje: een jaar op het water, over de ark 
van Noach. De boekjes met dvd kosten € 7,95 per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij de boekhandel. 
Tip: als u via www.bijbelgenootschap.nl een uitgave bestelt bij 
bol.com, komt er een percentage van uw aankoop ten goede aan het 
bijbelwerk van het NBG.  
Zie hiervoor: www.bijbelgenootschap.nl/over-de-bijbel/uitgaven. 
 
Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap: 
Mevrouw N. Kip, voorzitter 
Mevrouw A. Bosman, secretaris, tel. 0544-372587 
Mevrouw I. Beestman-Hoitink 
Mevrouw J. Otten 
 
Giften 
Mevrouw R. Tieltjes ontving een gift van € 10,-- bestemd voor de 
Johanneshof. Hartelijk dank! 
 
Kledinginzameling 
Deze maand is de kledinginzameling op zaterdag 24 april van 09.00 
tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
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Bericht van Ouder sponsorgroep Sao Paulo. 
 

Beste mensen, 
Zoals beloofd een berichtje van OSP op zijn tijd. 
Het gaat goed met ons werk om kansarme projecten te steunen in 
Brazilië. December j.l. heb ik de projecten bezocht. Ik was ontroerd 
om te zien hoe mooi en verbeterd de situatie voor de kinderen is 
geworden. 
In Áleixio hangen midden in de aankomsthal de tekeningen van de 
kinderen uit Lichtenvoorde. Deze waren gemaakt tijdens de kinder-
nevendienst. Ze waren er duidelijk trots op. 
 

Ik heb veel respect en waardering voor de begeleiders die vol liefde 
en vaak vrijwillig zich inzetten voor de minder bedeelden. 
Dankbaar dat wij als oudergroep daar aan mogen bijdragen, o.a. 
middels donatie van de diaconie uit Lichtenvoorde. 
Onze aandacht gaat momenteel vooral naar project “Casa Crianca”in 
Taquarituba. Dit is een opvang voor 250 kinderen, voornamelijk uit 
de arme wijken. Het huis staat ook in deze wijk. Wat mij persoonlijk 
raakte waren mijn bezoeken aan verschillende gehandicapte kinde-
ren. Ik was getuige van erbarmelijke omstandigheden. Als OSP heb-
ben we hierin enige hulp kunnen bieden. Er wordt regelmatig hulp 
gevraagd voor individuele gevallen. Dit ligt eigenlijk net buiten de 
doelstelling van OSP. Wij willen het liefst zoveel mogelijk kinderen 
helpen in projectvorm. IMPULSIS (samenwerkingsverband van No-
vib, kerken in actie en ICCO) blijft ons werk steunen maar heeft zijn 
eisen waar we dan aan moeten voldoen. 
Op onze site: www.ospbrasil.nl staan mijn reisverslagen en foto’s. 
Ook is de nieuwbouw van Casa Crianca hier te volgen. 
Hartelijke groeten uit Meddo,  

Anke Heinen. 
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Begraafplaats 'Vredehof' 
 
 

Enkele keren per jaar wordt er in dit kerkblad aandacht besteed aan 
onze begraafplaats 'Vredehof'. Er wordt in die artikelen ingegaan op 
het werk van de Commissie van beheer en van andere vrijwilligers, 
gericht op een goed onderhoud van de begraafplaats. We wijzen op 
de vacature(s) binnen de Commissie en verzoeken om een vrijwillige 
bijdrage ten behoeve van de bestrijding van de kosten. 
 

In dit artikel doen we in het kort verslag van de werkzaamheden, de 
kosten en baten over het afgelopen jaar 2009 en tot slot verzoeken 
wij u ons ook in 2010 financieel te steunen. 
 

I De werkzaamheden op en rondom de begraafplaats 
In het jaar 2009 is door een groot aantal leden van de Commissie in 
samenwerking met derden zorggedragen voor: 
• het zandstralen van de hoofdpoort, de kleine poort en de boog 
• het gedeeltelijk vervangen van de rododendrons door een bo-

dembedekker; 
• het verrichten van snoeiwerk; 
• het plaatsen van een drietal banken; 
• het spuiten op de parkeerplaats tegen onkruid; er is tevens ge-

broken puin aangevuld; 
• het vervangen van het raster als afscheiding tussen de parkeer-

plaats en de openbare weg door nieuwe palen met staaldraad; 
• het schilderen van het gereedschapshuisje; 
• het vervangen van het plantmateriaal bij de kindergraven. 
Er zijn kortgeleden nog bomen, t.w. 14 berken en 4 beuken, geplant. 
 

II Het onderhoud 
De Commissie doet er alles aan de begraafplaats goed te onderhou-
den. Daarvoor is ook de medewerking van de huurders van een der 
graven nodig. Laten we er voor zorgen dat er ook geen overtollige 
vazen en/of potten achter de grafsteen worden geplaatst. Het staat 
slordig en als er één mee begint dan volgen er in den regel meer. 
 

III De inkomsten en de uitgaven over 2009 
Inkomsten:   
Vrijwillige bijdrage en afkoop van het alg. onderhoud   €. 6.171,- 
Aankoop grafrechten        €. 1.800,- 
Verlengingen         €. 2.352,-  
Verwijderingsbijdragen       €.    900,- 
Grafdelven         €. 1.840,- 
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Uitgaven: 
Werkzaamheden derden     €.  2.000,- 
Pacht en aflossing      €.  3.001,- 
Grafdelven       €.  1.050,- 
Onderhoud/materiaal      €.  
3.300,- 
Diversen (o.a. tuinman, verzekering e.d.)   €.  4.178,- 
 
IV De vrijwillige bijdrage 
Tot slot de  vraag 'Wilt u (ook) in 2010 bijdragen in de kosten voor 
het algemeen onderhoud ?" Zo ja, schrijf dan binnenkort uw bijdrage 
over op ons bankrekeningnummer 33.61.63.797 bij de Rabobank ten 
name van de Beheerscommissie 'Vredehof'. 
Een overschrijving door u scheelt ons veel werk. Onze vrijwilligers 
behoeven dan minder kwitanties bij de betrokken personen aan te 
bieden. 
 

Met vriendelijke groeten,  
namens de Commissie van Beheer 'Vredehof' 

J. Niewold, secretaris (telefoon 0544 37 22 45) 
 
Ledenadministratie 
 
Verhuizing 
Meestal worden verhuizingen niet in het kerkblad vermeld, maar op 
verzoek maken wij graag een uitzondering. De familie van mevrouw 
Sloetjes wil u hierbij laten weten dat mevrouw Sine Sloetjes is ver-
huisd naar verpleeghuis Den Es – Bospad 4, Oranjestraat 30, 7051 
AJ Varsseveld, tel. 0315-258455. 
 
Nieuw ingekomen 
Ook deze maand kunnen we weer een nieuw ingekomen kerklid ver-
welkomen en wel de heer H. Hamer, Gebr. Ketteringstraat 19A, Lich-
tenvoorde. De heer Hamer komt uit Zwijndrecht. We wensen hem 
een goede tijd in Lichtenvoorde toe.  

                                                         Grietje Bijker  
Lucy Schutten 
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Warmtepomp. 
 

Naar aanleiding van vragen over het financieel rendement van de 
warmtepomp (is het nu werkelijk wel zo veel goedkoper) wil ik on-
derstaand, op grond van metingen tot op heden, een schatting ma-
ken van het financiële voordeel. Om dit goed te kunnen onderbou-
wen, hebben we een tussenmeter geplaatst zodat we precies weten 
wat de warmtepomp aan elektriciteit vraagt. 
 

De warmtepomp haalt de warmte om het gebouw te verwarmen uit 
twee verschillende warmtebronnen: 
De eerste warmtebron, komt uit de elektriciteit die nodig is om de 
warmtepomp aan te drijven, dit is  7.2 KW. Omdat energie niet ver-
loren kan gaan, wordt deze 7.2 KW in warmte omgezet, 
De tweede warmtebron, komt uit het water van de waterbron, de 
warmtepomp haalt elk uur, uit 9 M3 water, 3 graden Celsius. Dat 
komt overeen met 31,4 KW Totaal, kan er dus voor de verwarming, 
elk uur, 7,2 + 31,4 = 38,6 KW warmte in het gebouw gebracht wor-
den. 
Teruggerekend, levert 1 KW elektriciteit  38,6 / 7,2 = 5,4 KW warm-
te op ! 
Bij een lagere warmtevraag werkt de warmtepomp, net als een ge-
wone CV installatie, maar een gedeelte van de tijd. 
In geld uitgedrukt: 
Een KW warmte uit gas (normale CV) kost:    6,5 cent 
Een m gas kost  52,8 cent  
Een m gas geeft 8,2 Kw warmte (52,8 / 8,2 = 6,5 cent) 
Een KW warmte uit de warmtepomp kost:     4,0 cent 
Een KW elektra kost  21,5 cent 
Een KW uit bronwater kost 0,0 cent ((21,5+0.00) / 5.4 = 4,0 cent) 
Voordeel:Warmtepomp boven CV installatie:  2,5 cent / KW warmte. 
 

Metingen van 2 jan. tot 21 feb. geven aan dat er 4.933 KWh aan 
elektrische energie is gebruikt, dus er is in die periode  26.400 KWh 
aan warmte geproduceerd.  
Op jaarbasis zou dat dan ongeveer  83.000 KWh zijn. 
Dat levert een besparing op van ongeveer 83.000 X 2,5 cent  
= 2.000 Euro 
Daarnaast is de CO2 uitstoot met ongeveer 55% verlaagd. 
Om deze reden, hebben we voor deze installatie Euro 19.100 Subsi-
die ontvangen. 
 

                Ton v.d. Giessen, voorzitter. College van Kerkrentmeesters 
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JEUGDRUBRIEK 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

J-Kerk in J-Hof: In hoger sferen 
 

Elia, profeet van God 
Een cache door Hans Hinkamp      Verstopt:  14-03-2010    

 
In de Jongerenkerk van zondag 14 maart ging het over profeten. 
Bijbelse profeten fungeerden als spreekbuis van God tot de mensen 
en hun boodschap bevatte soms troostende maar vaak ook waar-
schuwende woorden. Profeten hebben een goede kijk op wat er alle-
maal speelt en hoe de mensen leven. Zo ook de profeet Elia. Hij ver-
telt de mensen dat als ze niet naar God en de Wet (de leefregels van 
God) luisteren het op den duur flink mis zal gaan.  
 

In de Jongerenkerk gingen we deze zondag op zoek naar Elia. Profe-
ten hadden een goed uitzicht op de wereld. De, via een puzzel te 
achterhalen, aanwijzing en waarschuwing ‘drie hoog en pas op je 
oren’ bracht ons daarom op ca. twaalf meter hoog op de klokkenzol-
der van de Johanneskerk. Tijdstip: 1 minuut voor half elf, dus de 
waarschuwing was niet (of wel) tegen dovemansoren gezegd. Nog 
een geluk dat het geen elf uur was! 
 



24 

 
Aan de hand van de juiste vragen van de ELIA-puzzel kon de code 
van de koffer gekraakt worden. De meisjes waren uiteindelijk iets 
slimmer dan de jongens. Eindstand 7-6. 
De volgende (speciale) (jongeren)kerk is zondag 11 april. Tot dan. 
 

                                                                               Erik Schokkin 
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Pelgrims op weg naar Pasen 
 

In de veertigdagentijd, de 40 
dagen tot Pasen, hebben we de 
afgelopen weken elke zondag in de 
Johanneskerk een pelgrim op 
bezoek gehad. Een pelgrim die op 
weg is naar Pasen.  
De pelgrim gaat niet alleen: in zijn 
hand heeft de pelgrim een staf, als 
teken dat God met hem mee gaat. 
Elke week wordt aan de staf een 
herinnering toegevoegd aan de reis 
die de pelgrim maakt en luisteren 
en kijken we naar de verhalen van 
Mozes. Ondertussen zitten er al 
diverse voorwerpen aan de staf 
van de pelgrim: een doorntakje, 
een stukje schapenwol, een steen, 
een doosje pleisters en een kaart. 
De steen staat bijvoorbeeld voor de stenen die de Israëlieten moes-
ten sjouwen voor de farao. Stenen voor het bouwen van een pirami-
de. Als vervolg hierop werden in de kindernevendienst ook piramides 
gemaakt, wel in een iets lichtere maar vooral ook lekkere vorm. Al-
lemaal fantastische kunstwerken! 
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Dominee en pelgrim, een prima stel. 

 

 
Wat is er deze week op de poster te zien? 
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Jong geleerd is ‘oud’ gedaan. 

 
Veel belangstelling voor piramidententoonstelling in de Johanneshof. 
 

                                                                             Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 2 mei  

De kopij moet uiterlijk woensdag 21 april zijn ingeleverd bij:  

• Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522 of bij  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN MEI 
 

Buut Vrij! 
 

Zes kinderen. ‘Wat gaan we doen?’ Het wordt verstoppertje. Vijf keer 
hetzelfde aftelversje. Opgelucht gevolgd door vijf stemmen in koor: 
‘Jij bent hem!’ Nummer zes pech dus. Leunt met gesloten ogen tegen 
een boom, telt af tot honderd en gaat op zoek. In een flits schieten 
twee schimmen langs die triomfantelijk de boom een dreun geven 
onder het roepen van: ‘Buut vrij!’ De volgende twee zijn minder ge-
lukkig. Staken hun hoofd net op het verkeerde moment boven het 
maaiveld uit. Opgelucht roept ‘jij bent hem’ : ‘Buut Bennie. Buut Jo-
landa.’ En dan wordt het spannend. Want die laatste die kan wat. 
Voor zichzelf. Maar ook voor wie het niet gered hebben. ‘Jij bent 
hem’ loopt spiedend rond. Durft niet te ver van de boom. En dan . . . 
Een geweldige sprint. Struikelend raakt nummer vijf de boom en 
roept buiten adem: ‘Buutvrij voor de hele pot’. Geluk voor Bennie. 
Geluk voor Jolanda. Zij zijn gered. Vrij. Door de laatste. ‘Jij bent 
hem’ zucht en begint maar weer te tellen. 
 
Vrij. Heel wat dorpen in de buurt herdachten en vierden al even een 
stukje bevrijdingsfeest. Feest dat heel Nederland deze maand viert. 
Vrij. Moeilijk woord om uit te leggen. Het wil iets zeggen als: het 
leven mag en kan geleefd worden zoals het bedoeld is; mensen mo-
gen en kunnen zijn zoals ze bedoeld zijn. En samen zoeken mensen 
naar hoe dat kan. Vrij roept een gevoel op. Een goed gevoel. Maar 
een goed gevoel is iets subjectiefs. Bij Kei-Fit zie ik mensen die met 
negen kilometer per uur anderhalf uur lang over een loopband ren-
nen en die daar een goed gevoel bij hebben. Ik heb dat niet. Mijn 
goede gevoel stopt bij 5 kilometer of zo. En bij een uur.  Maar ik heb 
geen last van die ander.  En die ander (dat denk ik) heeft geen last 
van mij. Dat heeft te maken met ‘elkaar vrij laten’. Natuurlijk niet 
vrijlaten om kwaad te doen. Om anderen het leven onmogelijk te 
maken. Maar wel vrijlaten om mens te zijn. Om zo mens te zijn als 
past bij die persoon. Om wie hij of zij is. Om wat hij of zij aan waar-
den heeft meegekregen. Hallo politiek, komt de boodschap over??!! 
 
Buut vrij. Voor de hele pot. Voor een heel land zelfs. Toen de bevrij-
ders, zoals diegenen die begraven liggen op het kerkhofje tegenover 
de Action, ons land aanraakten. Voor de hele mensheid. Toen han-
gend tussen hemel en aarde DE bevrijder een houten kruis aanraak-
te.  Voor onze vrijheid. Laten we er zuinig op zijn! 
         marja  
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Kerkdiensten                             

 
zondag 2 mei Vijfde zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur Ds. K. Datema uit Varsseveld 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Vitale kerk 
10.00 uur Jongerenkerk in de Johanneshof 
 Ds. J.H. Hinkamp 
 
zondag 9 mei Zesde zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur De heer S. Kuijt 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag (wit) 
09.30 uur Dienst in de Prot. Kerk in Groenlo 
 Ds. R. Willems 
 Koffiedrinken na de dienst 
  
zondag 16 mei Zevende zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer T. van de Giessen 
 Deurcollecte: Kerkradio 
 
zondag 23 mei Eerste Pinksterdag (rood) 
09.30 uur Ds. J.P. Prenger  
 Welkom: de heer C. Langbroek 
 Deurcollecte: KIA Werelddiaconaat 
 
zondag 30 mei Zondag Trinitatis (wit) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer F. de Bruijn 
 Deurcollecte: Cantorij 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Elke zondag is er kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar en 
kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten                         
  

Zondag 16 mei staat te boek als wezenzondag. Dit is afgeleid van de 
woorden van Jezus voorafgaand aan zijn hemelvaart dat hij nog een 
korte tijd bij zijn leerlingen zal blijven maar dat hij ze niet als wezen 
zal achterlaten. Hier vanuit blikken we al vast vooruit naar de belofte 
van de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. 
 

Zondag 23 mei: Pinksteren. We vieren met elkaar het feest van het 
begin van de kerk en mogen het vertrouwen hebben dat dezelfde 
Geest van God die toen mensen in beweging bracht ook nu in en 
door mensen werkt.  
 

Zondag 30 mei, zondag Trinitatis (de zondag waarop we stil staan bij 
de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest) horen we in de woor-
den uit de bijbel over Nicodemus en zijn vragen over opnieuw gebo-
ren worden. Muzikale medewerking is er in de vorm van kistorgel en 
blokfluit.  
 
Pastoraat 

 

In de afgelopen vacatureperiode (waaraan nu gelukkig een einde 
gekomen is) was het voor mij ondoenlijk om iedereen op een goede 
wijze te kunnen bezoeken. Dat mensen hierover soms teleurgesteld 
zijn kan ik begrijpen. Vooral in perioden van moeite en zorg hoop je 
op een luisterend oor vanuit de kerk. Gelukkig hoeft dit niet alleen 
van de kant van de predikanten te komen en zijn er ook wijkouder-
lingen en contactpersonen.  
 

Met een nieuwe bezetting hopen we u ook als predikanten weer va-
ker thuis te kunnen bezoeken. Wilt u bezoek van uw wijkpredikant 
laat het ons dan weten. Neem rustig contact met ons op, of geef het 
door via de contactpersoon of ouderling. In de bijlage bij de vorige 
Onderweg hebt u kunnen zien wie uw wijkpredikant is.  
 

ds. Hans Hinkamp 
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Deurcollectes 
zondag  2 mei  Vitale Kerk, De Protestantse Kerk leeft. En dat willen 
we graag zo houden. Een levende kerk heeft ontmoeting nodig. 
Ontmoeting rondom het woord van God, ontmoeting met elkaar en 
ontmoeting met haar omgeving.  
Het is belangrijk om hier impulsen aan te geven. De missionaire acti-
viteiten en het werk voor kinderen en jongeren zijn daarom dit jaar 
speerpunten van ons werk. Want beiden vervullen een belangrijke rol 
om de kerk als een Vitale Kerk te behouden.  Op deze zondag collec-
teren we voor de missionaire activiteiten voor jong en oud. De helft 
van uw bijdrage aan deze collecte komt ten goede aan uw eigen 
plaatselijke gemeente. Want een Vitale Kerk zijn, dat raakt ons alle-
maal. 
 

zondag  9 mei  Onderhoud gebouwen 
 

zondag  16 mei  Kerkradio 
 

zondag  23 mei  KIA, werelddiaconaat. Met Pinksteren vieren we 
dat mensen vervuld kunnen raken van de Heilige Geest. De Geest 
brengt mensen ertoe hun gaven in te zetten voor anderen en het 
brood met elkaar te delen. Wie God dient, ziet om naar zijn naaste. 
Traditioneel is Pinksteren verbonden met het zendingswerk. Daarom 
is de collecte bestemd voor de zendingsprojecten van Kerk in Actie. 
 

zondag 30 mei  Cantorij 
 

Opbrengsten deurcollectes  februari en maart 
 
28 feb  Verwarming     € 58,56 
7 mrt   KIA, Zending     € 65,45 
10 mrt  KIA, Zending     € 50,95 
14 mrt  Kerkradio     € 55,98 
21 mrt  Onderhoud gebouwen   € 59,75 
28 mrt  KIA, totaal     € 48,95 
  
De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld. 

       Namens de diaconie 
       Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA 
 
  2 mei  Exc. Synagoge W’wijk      Vertrek Johanneshof 14.30 uur 
  5 mei  Inloopmorgen                 Adelaarswiek  09.30 uur 
  6 mei  Verg.Kerkrentmeesters    Consistorie  20.00 uur 
  8 mei  Cantorij          Kerk                         17.00 uur 
10 mei  P.V.G. vergadering         Richtershof  14.15 uur 
11 mei  Moderamen                    Richtershof  20.00 uur 
12 mei  Inloopmorgen         Adelaarswiek  09.30 uur 
17 mei  Reisje PVG                     vertrek                     10.45 uur 
19 mei  Inloopmorgen         Adelaarswiek  09.30 uur 
21 mei  Open tafel                      Richtershof  11.30 uur 
25 mei  Kerkenraadsvergadering  Consistorie  20.00 uur 
 
In de Johanneshof begint in sept. de  Rummycub – competitie weer 
elke maandagavond om 19.30 uur.                                                                            
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 

 
 
Verjaardagen 
 
  2 mei  de heer B.H. Scholten, Oude Aaltenseweg 35, 81 jaar. 
  3 mei  mevr. M.J. Tieleman–de Man, P.C. Hooftstraat 4, 82 jaar. 
  9 mei  mevr. H.H.B. Otten-Kappers, Rembrandtplein 7a, 87 jaar. 
12 mei  mevr. W. Heideman-Hoftiezer, H. v. Halterenstr. 4, 85 jaar.  
19 mei  mevr. H.G. Kuiperij-Florij, V. van Goghstraat 17, 80 jaar. 
25 mei  de heer B. Roelofswaard, Past. Sandersstraat 1/04, 84 jaar. 
27 mei  mevr. J.H. Heusinkveld-Wanrooy in Antoniushove, 93 jaar. 
27 mei  mevr. G.J. Wamelink-Geessink, Meekesweg 10, 90 jaar. 
27 mei  de heer A. Zegwaard, Aaltenseweg 12c, 85 jaar. 
 1 juni  mevr. A.W. Oonk-Westerveld, O. W’wijkseweg 27, 78 jaar. 
 5 juni  de heer E.J. Wamelink, Switbertushof 29, 82 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare ze-
gen. 
 
Geboorte 

 

“Voor de derde keer zijn we verwonderd en blij!” dat schrijven Mat-
tijn en Anita Papen-Olbach, Huttendijk 8 in Vragender, ter gelegen-
heid van de geboorte van hun derde dochter: Lisa Jolandie. Lisa werd 
geboren op 30 maart. En behalve de ouders zijn ook de twee ‘grote’ 
zussen Renske en Iris heel erg blij. Van harte geluk gewenst! 
 
Nieuw ingekomen 

 

Deze maand willen we de heer R. Simmelink en mevrouw S. Helmink 
samen met hun zoon Willem van harte welkom heten, ze wonen aan 
de Meekesweg 6 in Vragender. Evenzo ook mevrouw IJ.A. Witte, zij 
woont aan de Meekesweg 10 in Vragender. 
We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Vragender en na-
tuurlijk ook in onze kerkelijke gemeente. 

                                                                                 
Ledenadministratie 

                                                                                Grietje Bijker  
                                                                               Lucy Schutten 
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Bloemengroet 

         
 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
 4 april bij mevr. Meerdink, Schurinkweg 14, Harreveld 
  en de fam. Te Boveldt, Esstraat 1a. 
11 april bij mevr. De Kruijff, Tankweg 5, Lievelde 
  en ds. J.P. Prenger, Neede 
18 april bij de fam. Ten Bokkel, Antoniushove, kamer 125 
  en dhr. W. Heuzinkveld, Franciscanerhof 5. 
25 april bij mevr. Holsbeeke, Swibertushof 27 
  en mevr. Van der Kieft, Huininkmaat 13. 
 
 
 
 
 
 



8 

De paasdienst 

 

Het is feest in de kerk voor jong en oud 
 

 
 
Ons getuigenis: De dood is overwonnen 
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Het Paasontbijt 

 

Gezellig, goed bezocht door 58 gasten, uitstekend verzorgd!  
Hulde voor de organisatie 
 

     
 

Welkomstdienst ds. Prenger  
 

Op zondag 11 april zat de Johannes-
kerk helemaal vol voor het welkom 
aan ds. Jan-Peter Prenger. Het werd 
een ontspannen en warm welkom. 
Na de inleidende woorden door ds. 
Hinkamp nam ds. Prenger het stokje 
over en ging voor in deze feestelijke 
viering. Namens de kinderneven-
dienst en de jongerenkerk werd ds. 
Prenger verrast met enkele passende 
attenties. Gospelkoor Spirit, uit Eibergen, zorgde voor mooie en en-
thousiaste zang. Al met al: een heel feestelijk ochtend, die na de 
kerkdienst een vervolg kreeg in de Johanneshof. 
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Dromen (verkorte versie overdenking welkomstdienst ds. J.P. 
Prenger) Genesis 28:10-22. 
 

De ladder in de figuur doet denken aan de 
ladder uit Jakobs droom, maar is een ladder 
die is neergezet ter nagedachtenis aan kamp 
Amersfoort waar de maker ervan veel 
herinneringen aan heeft. Droom en herinnering 
met elkaar verbonden. Zo gaat het natuurlijk 
met een droom. 
Een droom komt meestal niet uit het niets, 
maar heeft alles met het verleden te maken. 
Met positieve of negatieve ervaringen. Met het 
leven, zoals we dat geleefd hebben, en met 
verwachtingen die niet uitgekomen zijn, met 
angst, maar ook met hoop en de idealen die 

we in ons hoofd hebben gecreëerd. En dat is het waar Jakob op dit 
moment – net op reis – ook bij wordt bepaald. Bij hoe zijn leven tot 
nu toe is verlopen en hoe het verder zal gaan. Weggetrokken uit zijn 
ouderlijk huis op weg naar dat wat komen gaat. Het verleden nam hij 
met zich mee. Jakob heeft het eerstgeboorterecht gekocht en de 
eerstgeboortezegen gestolen. Zijn broer bekocht, zijn broer bedro-
gen. Van kwaad tot erger is het gegaan. Als wij het leven van Jakob 
zouden moeten vertellen tot aan dat ogenblik, dan weten we niet 
anders dan van die koop en die diefstal. Met die gedachten in zijn 
hoofd moet hij de toekomst tegemoet gaan. Voor hem het onbeken-
de, de witte plek. Achter hem het bekende, maar tegelijk het donke-
re: het zwarte. En daar staat Jakob, de mens. Gevlucht voor een 
bloedverwant. Geen goed uitgangspunt voor een reis. Maar tegelij-
kertijd is hij op zoek naar een vrouw, op zoek naar hoop, toekomst. 
Vandaag is ook een nieuw punt in de geschiedenis – van mij en van 
jullie als gemeente. We hebben allemaal ons verleden, en dan ken-
nen we nog helemaal niet van elkaar dingen die goed zijn gegaan en 
dingen die wat minder goed gingen. Er ligt nog van alles te ontdek-
ken in de geschiedenis en in de toekomst. En dat komt samen in de 
droom van Jakob. Je zou ook kunnen zeggen dat het verhaal van 
Jakob ons verhaal vertelt. Het vertelt het verhaal van een mens, het 
vertelt het verhaal van u en van mij. Jakob slaapt en hij ziet een lad-
der die op de aarde wordt gezet. Vanuit de hemel. Van boven naar 
beneden. Het is geen ladder die wij op aarde zetten, maar die van 
boven bij ons terechtkomt. Het is niet een Jakobsladder, het is Gods 
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ladder. Áls Jakob het al niet in de gaten had, dan krijgt hij het nu in 
de gaten: Het begint allemaal niet met hem, het begint allemaal niet 
met ons. Het is niet onze ladder, het is een ladder die wordt aange-
boden vanuit de Hoge. Het is God zelf die, net als zo’n touwladder 
die uit een helikopter naar beneden wordt gegooid om drenkelingen 
uit zee te redden. Het is God zelf die een ladder naar beneden laat 
komen. 
En er zijn engelen te zien. Zij klimmen en dalen af. Ze gaan omhoog 
en nemen alles wat Jakob met zich meedraagt mee naar boven, naar 
God. Alles wat hem dwars zit, zijn verdriet, dat waar hij bang voor is, 
de engelen nemen het mee naar God. Wanneer ze weer naar bene-
den komen, nemen ze God zelf, Gods troost, Gods zorg met zich 
mee. Je kunt engelen ook gewoon zien als God die zich bekommert 
om ons, mensen. Zo kunnen wij Hem ervaren. Engelen die naar je 
toe komen. Soms o zo duidelijk. Maar ook dat het leven niet altijd 
even gemakkelijk is en dat je het gevoel hebt dat de engelen zich 
weer van je af keren. Dat je de grip op het Gods nabijheid kwijt 
bent. Natuurlijk zoeken we in de geschiedenis steeds maar weer naar 
God in ons midden. En proberen we naar boven te halen waar we 
Hem zeker hebben gezien. Er we weten het, er loopt een spoor van 
Hem met ons in de geschiedenis: maar het aanwijzen is zo moeilijk. 
Je krijgt het niet zo maar scherp.  
 

Gedenkstenen hebben we niet opgericht zoals Jakob het deed: hier 
was God. Maar toch kun je ook wel zeggen dat we een teken in de 
tijd voor Hem hebben opgericht, de centrale plaats waar we nu bij 
elkaar zijn: Het kerkgebouw met alle bijgebouwen. Huis van God. 
Hier is iedere week de mogelijkheid om op verhaal te komen, om te 
luisteren naar de verhalen van God en zijn volk. Hier worden de ver-
halen verteld van God, hier worden ervaringen die wij hebben met 
God verteld. Hier wordt dat andere verhaal, het vervolgverhaal, het 
uiteindelijke verhaal verteld van de ladder die God nog een keer 
heeft uitgegooid. Want het is niet bij de droom van Jakob gebleven. 
God zelf is naar beneden gekomen. 
Gods enig geboren zoon. Om nog duidelijker te maken dat het niet 
allemaal van onszelf af hangt, maar dat er een rustpunt is waar we 
kunnen schuilen, een rots waar we op kunnen vertrouwen, Christus 
van uit wie we kunnen leven. Want God heeft ons zo lief en is zo met 
ons bewogen dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden. De ladder, van boven 
naar beneden, en hij is gebleven.  
Als wij vandaag op een beetje bijzonder punt in de tijd staan: voor u, 
voor jullie, en voor mij dan kunnen we niet anders concluderen dat 
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het bij Hem begint en dat we ruimte zullen moeten overlaten voor 
Hem. Zo zou ik ook graag in jullie midden aanwezig willen zijn: Om 
samen te gaan luisteren naar wat dat Verhaal, de verhalen van de 
Bijbel ons te zeggen hebben, en er vervolgens met elkaar over na-
denken wat het ons doet en wat wij er mee doen. 
Wanneer is onze droom nou eigenlijk een droom die ook door God 
gedroomd zou kunnen worden? Hoe kunnen we er voor zorgen dat 
wij anderen met ons mee kunnen laten dromen en hoe kunnen we er 
voor zorgen dat onze dromen geen luchtspiegelingen worden die zo-
maar weer verdwijnen? En als we dan dromen en bezig zijn, laten we 
het dan niet vergeten dat we mensen zijn zoals Jakob. Gewoon maar 
mensen. Mensen die hun best doen, mensen die fouten maken, die 
opnieuw hun best doen en weer fouten maken. Maar wonder boven 
wonder: we zijn mensen met wie God het wil proberen. De God van 
Abraham, Izaak en Jakob. Ik ben met u, belooft Hij, ik zal u behoe-
den, waar je ook naar toegaat, ik zal je niet verlaten. 
Ik heb de ladder op de aarde geplaatst en hij staat er nog steeds.  
                                                                     

 
 Gesprekje met enkele kinderen over dromen. 
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Foto’s welkomstdienst ds. Prenger 
 

Jammer dat we in Onderweg aan deze foto’s geen geluid kunnen 
koppelen! 
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Met dank aan Sjors Tamminga voor de foto’s 
 



15 

VANUIT DE KERKENRAAD   
   
 
   
 
  
 
Kerkenraadsvergaderingvan 23 maart 2010  
 

Via de ingekomen post wordt de kerkenraad geïnformeerd over het 
wel en wee van de commissie van beheer Vredehof en de PVG in 
het jaar 2009. Het is een goede gewoonte om dit jaarlijks te doen via 
jaarverslagen. Het loopt in beide organisaties tot tevredenheid. De 
kerkenraad neemt met interesse, en dankbaarheid voor het vele 
werk dat wordt verzet, er kennis van. 
Het volgende punt is de benoeming van ds. Prenger uit Neede, 
het tekenen van de contracten en een nadere kennismaking. Het 
vorige nummer van Onderweg heeft u hierover uitvoerig geïnfor-
meerd.  
De samenstelling van het moderamen (dagelijks bestuur) kun-
nen we in deze vergadering volledig maken. Lid zijn de predi-
kant/voorzitter, scriba (beiden verplicht lid op grond van de kerkor-
de), mevrouw Lubbers (ouderling), en de heren van de Giessen 
(kerkrentmeester) en Koskamp (diaken). De heren te Bokkel (ouder-
ling), Koster (kerkrentmeester) en Schutten (diaken) vervangen in 
voorkomende gevallen. We stemmen hier gaarne mee in. 
De kerkrentmeesters delen mee dat de Ni’je Wehmerhof per 1 april 
2010 voor een periode van 3 jaar en 4 maanden is verhuurd aan de 
Hamelandschool voor speciaal onderwijs. De school gaat de ruimte, 
inclusief het voormalige jeugdhonk, gebruiken ten behoeve van 
werkervaringsplaatsen, waar dingen in elkaar worden gezet, en een 
schildersruimte. Goed nieuws, ook voor onze kerkelijke portemon-
nee.  
In het jaar 2010 worden nog enkele culturele activiteiten georga-
niseerd. Er is intussen een commissie gevormd. Deze bestaat uit de 
heren Bosman, Bijker en B. Tieltjes. 
Vervolgens komt in de kerkenraad aan de orde de door de kerkrent-
meesters opgestelde analyse van het geefgedrag kerkbalans 
2010, gebaseerd op leeftijd. De verwachting is dat de kerkbijdrage 
de eerste 5 á 10 jaar nog wel op niveau blijft, zij het dat het niveau 
structureel te laag is. Daarna volgt een daling. Om deze reden is 
meer bewustwording nodig om de bijdrage op het gewenste niveau 
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te krijgen en te houden. Er zijn ook direct diverse acties nodig, voor-
al gericht op de niet-betalers. Het voormenen is om vanaf volgend 
jaar de diverse leeftijdsgroepen gedifferentieerd te benaderen. De 
kerkenraad ondersteunt deze aanpak.    
Een volgend punt zijn de taken van de eigen predikant. We heb-
ben u de vorige keer laten weten dat voor een predikant de kernta-
ken zijn: het zijn van “herder en leraar”. De taken die hieruit voort-
vloeien staan voorop. Voor overige taken dient in beginsel een ander 
beschikbaar te zijn. Voor deze overige taken is intussen een oplos-
sing voorhanden of komt er op korte termijn.  
 

Nu ds. Prenger er is wordt het jeugdwerk mede afhankelijk van de 
inkleuring van hem. Een optie is meer samenwerking met andere 
plaatsen. Zo kan gedacht worden aan regiocatechese met meerdere 
gemeenten. We wachten de ontwikkelingen af.  
Vervolgens bespreekt de kerkenraad het door Vorming en Toerus-
ting gemaakte samenvattend verslag van de gespreksavonden. 
Er zijn enkele vragen opgenomen voor de kerkenraad. De eerste is: 
een vast punt op de agenda zou kunnen zijn: lief en leed in huis (hoe 
is het thuis). De kerkenraad acht het goed dat hiervoor aandacht is. 
De afspraak wordt gemaakt in de eigen collegevergaderingen hieraan 
aandacht te geven. Een tweede opmerking is: laat de te bevestigen 
ambtsdragers plaatsnemen direct aan het gangpad. Het werkt sto-
rend en is rommelig, als men midden uit een bank moet komen om 
naar voren te gaan. De kerkenraad  acht dit geen probleem. Het roe-
pen uit de gemeente is belangrijker dan aan het gangpad zitten. De 
laatste opmerking aan het adres van de kerkenraad is: wat wordt 
gemist in de gemeente is het gemeenschapsgevoel en de aandacht 
voor ouderen. De kerkenraad erkent dat dit vorig jaar op een laag 
pitje is komen te staan, maar met de komst van ds. Prenger kan en 
zal  dit nu meer aandacht krijgen.      
Heeft u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerken-
raadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of 
een ander lid van de kerkenraad.  
                                                                 Flip de Bruijn, scriba.      
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De diaconie ondersteunt het volgende project: 

 

Helpt u Aziza naar school? 
 

Verliefd op de juf. Kattenkwaad uithalen met je vriendjes. Trots 
wanneer je je eerste woord schrijft. Ieder van ons heeft herinnerin-
gen aan de schooltijd. Het is vreemd om te bedenken dat er kinderen 
zijn die helemaal niet naar school gaan. 
 

Ieder kind heeft recht op een goede toekomst. Zonder onderwijs is 
die kans wel heel erg klein. In Afrika gaan duizenden kinderen niet 
naar school. Ouders hebben geen geld voor schoolspullen. Of de 
school is zo slecht dat ouders hun kind er niet naartoe sturen. In 
plaats van school moeten kinderen helpen met de oogst of in het 
huishouden. 
 

Schoolspullen uitdelen helpt écht! 
 

Aziza uit Ethiopië is 10 jaar. Ze gaat niet naar school. Haar ouders 
kunnen de schoolspullen niet betalen. Bovendien vinden haar ouders 
dat ze op school te weinig leert. Veel klassen in Afrika zitten overvol. 
Op het platteland heeft één leraar soms wel tweehonderd leerlingen 
in zijn klas. Schoolspullen zijn er nauwelijks. Kinderen krijgen les 
onder een boom. Door meer en betere schoolspullen wordt het on-
derwijs in Afrika beter en maken meer kinderen de school af. 
Kijk voor meer informatie op de website  
http://heelnederland.deeltuit.nl/ 

Namens de diaconie,   
Jeroen Wildenbeest 
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Verslag gespreksavonden 2010 over geloven en 
wat verder ter tafel komt! 

 

Dit jaar was de opgave van de deelnemers uiteindelijk nog behoor-
lijk. Van de 8 avonden gingen er 6 door, met 57 deelnemers. Vorig 
jaar waren er 51 personen die hebben deelgenomen.   
De avonden werden altijd geopend met gebed,meestal met eigen 
opgezochte gebeden soms van de lijst van V en T. 
 

De meeste gespreksavonden begonnen met een kennismakingsron-
de. Hoe was uw dag / Hoe zag uw dag eruit? Voordeel is dat het ge-
sprek al behoorlijk op gang komt met z’n kennismakingsronde. 
Daarna werd er soms gevraagd wat men van de avond verwacht. 
Over het algemeen verwachtte men een open avond waarin men met 
elkaar van gedachten kan wisselen en het geloof met elkaar kan de-
len.  
Op één van de avonden had de gesprekseider naast tekenin-
gen/cartoons een aantal stellingen bijeen gezocht, zodat men kon 
kiezen uit een stelling of een tekening. Gezien de grootte van de 
groep zijn er zowel voor als na de pauze de keuzes behandeld.  
Iedereen heeft een tekening of stelling uitgezocht en daar zijn/haar 
gevoel dat men er bij had verteld. Hieruit ontstonden vervolgens 
levendige discussies.  
Op een andere avond werd er gebruik gemaakt van krantenfoto's en 
de vragen; twee personen kozen een vraag en zes een foto. Er wa-
ren ook avonden welke doorspekt waren met persoonlijke ontboeze-
mingen. Voor sommigen leek het wel een uitlaatklep die moeilijk te 
stoppen was. 
 

Op een andere avond ontstaat  een breed gesprek over geloven, hoe 
het was en geweest is en nu beleefd wordt. De vraag wat je belang-
rijk vindt in een Eredienst en waar je warm van wordt krijgt veel 
aandacht. Genoemd worden Heilig Avondmaal, zingen- orgelspel- 
liederen -koffiedrinken. 
 

De meeste avonden werden cartoons,vragen en stellingen gebruikt. 
Op  één van de avonden werd er gebruik gemaakt van een eigen spel 
van woorden. Dit is zeker de moeite waard om te bespreken. Kunnen 
we er wat mee in 2011? 
Alle avonden was men tevreden over de sfeer en aanpak. Men was 
blij dat men over thema’s met anderen kon praten en ook eens kon 
horen wat anderen daarvan dachten.  
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Inmiddels zijn er een aantal punten welke aangedragen werden op 
de gespreksavonden besproken op de kerkenraad  
De pluim aan onze organisten wordt zeer gewaardeerd, Men vroeg 
ging over  meer ruimte voor de muziek in de kerkdienst. 
Reeds ingevoerd op het ouderlingenberaad is een vast punt op de 
agenda lief en leed in huis. (hoe is het met je) 
Een opmerking welke gaat over de bevestiging van de ambtsdragers 
om aan het volgende te denken.  
Laat de te bevestigende ambtsdragers plaats nemen direct aan het 
gangmiddenpad,zodat het wat minder rommelig zou zijn. 
Dit punt zal over nagedacht worden maar in de kerkenraad werd dit 
wat minder als gevoelig ervaren. 
 

Ook een opmerking van wat er gemist wordt in onze gemeente is 
meer aandacht voor ouderen. De kerkenraad hoopt met Ds Prenger 
en met Ds Hinkamp meer aanacht te kunnen geven aan ouderen, 
maar ook voor iedereen met verdriet en vreugd.  
Over oecumene, zowel plaatselijk als landelijk wil men graag wat 
duidelijkheid en waarom er ook plaatselijk zo weinig is te doen. 
Het ligt weer niet aan wat onze kerk wel wil maar van andere zijde is 
er helaas geen ruimte voor en geen menskracht. 
Volgend jaar zal er op één van de avonden een speciaal onderwerp 
zijn zodat er op dat onderwerp wat meer kan worden ingegaan. 
Zodat er ook meer keuze is. 
 

Voor Vorming en Toerusting de volgende opmerking: 
Onderwerpen voor volgend jaar zouden kunnen zijn:  
Vrijwillige levensbeëindiging en eenzaamheid enz. 
Opmerking voor Vorming en Toerusting om onderscheid te maken 
tussen stellingen en vragen zal zeker positief ingevuld worden 
De avonden werden over het algemeen als zeer positief ervaren.  
Meestal kwam Iedereen aan het woord en men kreeg de kans zijn of  
haar mening te delen met de anderen, waar levendige maar veelal 
positieve discussies uit ontstonden.  
De avonden werden afgesloten vaak met het onze Vader of een ei-
gen gebed met dank aan het gastgezin of gastvrouw in de vorm van 
een bloemetje 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de inzet voor de gesprekavon-
den en niet op de laatste plaats de gesprekleiders (ster) 
Namens Vorming en Toerusting. 

Sjors Tamminga 372752    
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In vreemde dienst 
 

Zo vreemd was die dienst in Vriescheloo nou ook weer niet. We be-
zochten met z’n vieren op 11 april de kerkdienst in dat Oost-
Groningse dorpje omdat we er een week kampeerden. 
Het is altijd interessant om te kijken hoe het bij een ander gaat en 
misschien kan je er nog wat van leren. 
Het Samen-op-wegproces was heel simpel gegaan want er was he-
lemaal geen Gereformeerde kerk in Vriescheloo. De van oorsprong 
hervormde kerk was gewoon de PKN gemeente gaan heten. De kerk 
was maar klein want ik telde precies 100 zitplaatsen in het oude ge-
bouw. Maar dan wel met van die echte kerkstoelen met rieten zitting 
en gedraaide knoppen op de rugleuning. De achterpoten van elke 
stoel stonden in de gaten van een lange plank om zo geschuifel te 
voorkomen. 
We zagen dat de voorganger ene meneer Dijkstra was uit Gasselter-
nijveenschemond. Bij navraag aan de ouderling die ons welkom 
heette bleek dat een godsdienstleraar te zijn die regelmatig optreedt 
in deze kerk.  
In zo’n kleine kerk valt het meteen op als er vier “vreemden” (Tjitske 
en Frits van Doorn, Tiny en ik) in de kerk zitten en bij het uitgaan 
van de kerk werden we van verschillende kanten aangesproken. 
Daardoor voelden we ons meteen thuis en dat is een goed en warm 
gevoel. Zo raakten we aan de praat met een heer die de voorganger 
van de kerk bleek te zijn. Hij studeerde theologie, woonde in de pas-
torie en ging eenmaal per maand voor in de kerkdienst. In het kerk-
blad (Kerkvenster!) konden we zien welke activiteiten er allemaal in 
de kerk waren en dat was niet weinig, tot een kerkkoor aan toe. 
Curieus was ook dat het kerkblad vermeldde welke kwalen er heers-
ten zoals bij meneer Kwak die een nieuwe hartklep krijgt en me-
vrouw Starink die gedotterd werd. Dat zullen we in Onderweg maar 
niet over nemen. 
Kortom het was een plezierige ervaring daar in de kerk van Vriesche-
loo. De vakantietijd breekt weer aan en dat geeft weer veel kansen 
om ook in vreemde dienst te gaan. De redactie hoort en leest graag 
uw ervaringen. 

Jan Gillissen 
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Hoop voor kinderen in Mexico 
 
Eind vorig jaar bezocht Joyce van de Veen, manager fondsenwerving 
en communicatie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) enke-
le bijbelprojecten in Mexico. Zij bracht onder meer een bezoek aan 
het kindertehuis Casa Hogar Nazareth in de deelstaat Chiapas. 
In haar dagboek schreef Joyce over dit bezoek het volgende: 
Het was even zoeken… Maar eindelijk vonden we na een paar keer 
vragen het kindertehuis. Drie jongeren begroeten ons vriendelijk. 
Even later zwaait de deur open en ontmoeten we directeur Elizabeth 
Castelazo. Een ontzettend hartelijke en gastvrije vrouw met een 
groot hart voor kinderen. Ze heeft er ruim 120 onder haar hoede. En 
dat is dus wel een 24-uursbaan. 
Regelmatig vragen de kinderen haar of ze nieuwe Bijbelboekjes kun-
nen krijgen. Elizabeth heeft deze vraag gesteld aan het Mexicaans 
Bijbelgenootschap. Vandaag mag ik erbij zijn als mijn Mexicaanse 
collega’s Iskra en Jorge het evangelie van Lukas aan Elizabeth ge-
ven. Elizabeth en haar kids zijn er enorm blij mee. Haar laatste 
woorden blijf ik nog lang herinneren: ‘Deze boekjes geven de kinde-
ren nieuwe hoop’. Ik neem afscheid van deze ‘moeder over velen’ in 
de hoop haar nog eens te ontmoeten. 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Nieuwe website: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
Sinds enkele jaren hebben de gezamenlijke kerken van Lichtenvoor-
de een eigen website (www.kerkenklichtenvoorde.nl). Vanaf het be-
gin is er gekozen voor een samenwerking in oecumenisch verband, 
zodat alle kerkelijke informatie van onze plaatselijke kerken onder 
één dak te vinden is. 
 

Nu echter de RK-kerken zijn samengegaan tot één parochieverband 
is er daarvoor een eigen website in het leven geroepen als centraal 
informatie-adres: http://www.parochiesintludger.nl Dit betekent ook 
dat de ‘oude’ gezamenlijke website binnenkort minder ondersteuning 
zal krijgen en dat het praktischer was als protestantse gemeente een 
eigen informatiepunt te hebben. 
 

 
 

Na een tijd van “proefdraaien”, om de kinderziektes te verhelpen, 
lijkt nu alles naar behoren te werken. Het resultaat kunt zelf bekijken 
op: www.pkn-lichtenvoorde.nl. In het foto-album kunt u regelmatig 
nieuwe foto’s bekijken van kerkelijke activiteiten.  

ds. Hans Hinkamp 
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Het reisje van de PVG 

Per abuis heeft er in ‘Onderweg’ van april een verkeerde datum voor 
het reisje gestaan. 
De juiste datum is maandag 17 mei! 
We vertrekken om 11.00 uur bij de Johanneshof. De bus staat om 
10.45 uur klaar. U kunt zich nog tot 30 april opgeven bij Nonja Kip, 
tel. 37 24 67. De kosten bedragen € 25,00. 
                                                                                 Joke Lubbers 
 
Giften 
Ontvangen per giro € 50,-- bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
via ds. Hinkamp € 10,--  en € 5,-- voor algemeen kerkenwerk.  
via mevrouw Lubbers € 10,-- voor de ouderling bloemendienst,  
€ 10,-- voor het Paasontbijt en € 5,-- voor de Johanneskerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling deze maand is zaterdag 29 mei a.s. van 09.00 
tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
 
 



24 

Fotowedstrijd - nieuw leven  
Zaterdag 10 april waren diverse belangstellenden naar de Johannes-
hof gekomen voor de uitslag van de fotowedstrijd georganiseerd 
door de commissie Vorming & Toerusting. 
 

 
 

 
 
Op groot beeld werden de winnende foto's geprojecteerd en van een 
toelichting voorzien. Iedereen was aangenaam verrast door zowel de 
kwaliteit van de foto's én de bijbehorende verhalen achter de foto's. 
Al met al een zeer geslaagde activiteit die om herhaling vraagt. De 
foto's zijn de komende tijd te bewonderen in de Johanneshof.  
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Pelgrims bedankt! 
 

‘Ga je mee op reis naar morgen? Volg je roeping mens te zijn! 
Zie de schepping, durft te zorgen: Pasen schetst jouw levenslijn.’ 
 
Het projectlied dat we elke zondag zongen op weg naar Pasen. Zon-
dag 4 april was de bestemming bereikt van onze pelgrim die op weg 
was naar Pasen. De pelgrim die nu eindelijk wel eens wilde weten 
wat er dan met Pasen eigenlijk gebeurt. In de kerk waren diverse 
kaarten verstopt, bijvoorbeeld een kaartje met de woorden ‘Het 
kan!’. Mensen kunnen Gods weg gaan. Op die weg mag je vertrou-
wen op Gods hulp. Dan worden er dingen mogelijk waarvan je eerst 
dacht dat ze nooit zouden gebeuren. Zoals in het verhaal van Mozes, 
waar de Israëlieten niet konden geloven dat de farao hen ooit zou 
laten gaan. Maar het gebeurde toch: God bevrijdde hen uit de sla-
vernij. En zoals in het verhaal van Pasen, waar de leerlingen verdrie-
tig zijn omdat Jezus is gestorven. Maar God laat zien dat de dood 
niet het einde is. ‘Daar gaat het dus om met Pasen’, zei de Pelgrim, 
‘God is sterker dan de dood en is er altijd een nieuw begin’. 
 

 
 

Het paasproject ‘Het kan’ een mooi en ook wel spannend project van 
de kindernevendienst: ‘wie zal er deze week pelgrim zijn?’ Leuk voor 
de abonnementhouders maar ook leuk en goed te volgen voor de 
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minder frequente bezoekers. Pelgrims: Klaasje Onnink, Tjitske van 
Doorn, Hans Maters, Gert Bouwman, Roland Ebbers, Ton van de 
Giessen en Geert Anne Bijker bedankt voor jullie medewerking! 
 

 
Pelgrim met Palmpasen. 

 
Pasen: Hulp van de ‘postbode’ met de briefjes 

 
                                                                              Erik Schokkin 
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(J-)Kerk in J-kerk: Dromen 
 

Zondag 11 april was er geen Jongerenkerk in de Johanneshof maar 
was er de welkomstdienst in de Johanneskerk voor onze eigen JP. 
Dromen daar ging het over. De droom van de protestantse gemeente 
Lichtenvoorde is in ieder geval uitgekomen: met de komst van domi-
nee Jan Peter Prenger uit Neede is eindelijk de ontstane vacature na 
het  vertrek van dominee Bouwman ingevuld.  
Wat we ervaarden in deze dienst was dat er in Neede meer ge-
droomd wordt dan in Lichtenvoorde, maar de dromen in Lichtenvoor-
de zijn wel wat langer. Dromen over de toekomst en als je wat ouder 
wordt het verleden, of alles door elkaar waardoor er geen touw meer 
aan vast is te knopen of toch wel (lees de informatie over dromen 
elders in deze Onderweg). 
 

Om in termen van de Jongerenkerk te blijven kunnen we aan deze 
bijeenkomst de volgende kwalificaties hangen: 
 

Dromen 
Een dienst door Hans Hinkamp en Jan Peter Prenger.      

Datum:  11 april 2010    

Moeilijkheid: *  (doen niet moeilijk!) 

Terrein: * (bekend terrein) 

Lengte: ************ (erg lang!) 

 
Een dominee + nog een dominee in een dienst = twee dominees, dus 
dan krijg je vanzelf een langere dienst. Vanaf volgend seizoen gaat 
Jan Peter Prenger o.a. de Jongerenkerk doen. Alleen, dus met de 
lengte van de J-kerk gaat het helemaal goed komen….. 
 

De volgende jongerenkerk is (let op!) zondag 2 mei om 09.30 uur 
(let op!) . Tot dan. 
                                                                               Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 6 juni  

Let op! 

De kopij moet uiterlijk woensdag 26 mei alleen zijn ingeleverd bij:  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN JUNI  
 

Planten en zaaien 
 

Voorjaar. Wat een wonder. Vaag bruin verandert in groen. Donker-
groen. Lichtgroen. Hardgroen. Zachtgroen. En nog veel meer soorten 
groen. Kale tuinen blijken niet kaal meer. Struiken bloeien. Bloemen 
in kleuren. Een bruin veld met aarde wordt een grasveldje. In een 
minikasje komen de groene puntjes van tuinkruiden boven. Hoe kan 
het toch gebeuren. Wonderlijk. 
 

Nou ja, er is wel wat werk verzet. Ooit boompjes geplant. Struikjes 
gezet. Bollen in de grond gestopt. Graszaad gezaaid. Want zonder 
planten en zaaien gebeurt er niet veel. En daarna, als het begint te 
groeien, de strijd tegen het onkruid. Want ook dat groeit. En ook 
wonderlijk. Wonderlijk hard. Harder dan de rest lijkt het.  
 

Figuurlijk wordt er ook gezaaid. Mooie kruiden gezaaid. En onkruid 
gezaaid. Liefde gezaaid. En haat gezaaid. Geloof gezaaid. En onge-
loof. En haat lijkt soms harder te groeien dan liefde. En ongeloof 
harder dan geloof. Om moedeloos van te worden. Wat zal je doen? 
 

Schoffelen natuurlijk. Elke dag opnieuw. Die haat onderuit halen. Dat 
ongeloof wegwerken. Zoals je het onkruid tussen je bloemen weg-
schoffelt. Om die bloemen een kans te geven. En als je doorzet zal je 
het zien. Dan zal je de vruchten plukken van je werk in de tuin. Van 
je werk in het leven. En ervan genieten. Samen met anderen.  
 

Een klein verhaaltje dat ik las: 
Ik droom. Loop een winkel binnen. Achter de toonbank een engel die 
vraagt: “Wat kan ik voor u doen?”  “Graag wat vruchten”, zeg ik. 
“Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. En dan antwoordt de engel: “Ik 
verkoop geen vruchten . . . enkel zaden”. 
 

Duidelijk. Zaaien gaat voor oogsten. God zaait zijn Geest in ons. Zijn 
goede Geest. Een Geest als een vriend. Dat vieren we met Pinkste-
ren. En met die Geest, in de Geest van God, mogen wij verder wer-
ken. Het zaaigoed voorzichtig behandelen. En als het opkomt weg-
schoffelen wat het dreigt te verstikken. Wat zaaigoed uitzetten mis-
schien. Om uiteindelijk te genieten van de vruchten. Van de liefde en 
de vreugde. De vrede en het geduld. De vriendelijkheid en de goed-
heid. En het geloof, de zachtmoedigheid en de zelfbeheersing. De 
vruchten van de Geest. Pluk ze. Maar ook schoffelen. Elke dag weer. 
Een leven lang.                  marja 
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KERKDIENSTEN 
 
 
 
zondag 6 juni Eerste zondag na Trinitatis (groen) 
09.30 uur Ds. T. Gaastra uit Terborg 
 Welkom: mevr. H. Breedijk 
 Deurcollecte: Family Help Program 
09.30 uur Jongerenkerk in de Johanneshof 
 Ds. J.J. Hinkamp 
 
zondag 13 juni Tweede zondag na Trinitatis (groen) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Afscheid kindernevendienst 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: K.I.A. Werelddiaconaat 
  
zondag 20 juni Eerste zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.P. Prenger H. Avondmaal 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 27 juni Tweede zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp Doopdienst m.m.v. 
 Gospelkoor Spirito uit Eibergen  
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: De Glind 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Elke zondag is er Kindernevendienst voor kinderen van 4-12 jaar en 
Kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 13 juni staat in het teken van het afscheid van de oudste 
kinderen van de kindernevendienst. Dit betekent dat de kinderen na 
een korte aanloop in de kerk daarna hun eigen afscheidsfeestje zul-
len vieren. In de bijbel lezen we een verhaal over opnieuw mogen 
beginnen.  
 

Zondag 27 juni vieren we de doop van Lisa Papen. Omdat haar moe-
der (Anita Papen - Olbach) lid is van het gospelkoor Spirit (uit Eiber-
gen) zal het koor meewerken aan deze gezinsdienst voor jong en 
oud. De kinderen gaan deze keer niet naar de kindernevendienst 
maar blijven er bij voor een eigen invulling in deze feestelijke dienst.  
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Deurcollectes  
 
zondag 6 juni  Family Help Program. Het Family Help Programme 
is een organisatie die zich tot doel stelt de allerarmsten in de Sri 
Lankaanse maatschappij te ondersteunen en hun leefomstandighe-
den te verbeteren. 
 
zondag 13 juni KIA,Werelddiaconaat. Wereldwijd hebben veel 
mensen dringend behoefte aan medische zorg. Zij kunnen vaak geen 
arts raadplegen en hebben geen beschikking over medicijnen. Zie-
kenhuizen zijn vaak nauwelijks bereikbaar of onbetaalbaar. Kerk in 
Actie wil met de opbrengst van deze collecte medische zorg voor 
meer mensen toegankelijk maken.  
 
zondag 20 juni Onderhoud gebouwen 

 
zondag 27 juni De Glind, kinderhospice 
 

Opbrengsten deurcollectes  april en mei 
 
1 april  De Hoop     € 30,60 
2 april  Alg. Kerkenwerk    € 38,10 
3 april  De Glind     € 22,40 
4 april  Paasontbijt     € 137,55  
4 april  Paascollecte     € 136,42 
11 april Diaconaat     € 111,25 
18 april KIA, Diaconaat    € 52,61 
25 april San Paulo     € 34,51 
2 mei  Vitale Kerk      € 56,54 
9 mei   Onderhoud gebouwen   € 33,75 
  
De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld. 
 
                                                                       Namens de diaconie 
                                                                        Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA 
 
 
  2 juni Inloopmorgen      Adelaarswiek  09.30 uur 
  9 juni Inloopmorgen      Adelaarswiek  09.30 uur 
15 juni Ouderlingenberaad      Richtershof  20.00 uur 
15 juni Beheerscie. Vredehof    Zaal 1   20.30 uur 
16 juni Inloopmorgen      Adelaarswiek  09.30 uur 
16 juni Kerkrentmeesters      Richtershof  20.00 uur 
21 juni P.V.G. vergadering       Richtershof  14.30 uur 
22 juni Moderamen       Richtershof  20.00 uur 
23 juni Inloopmorgen       Adelaarswiek  09.30 uur 
29 juni Kerkenraadsverg.         Consistorie  20.00 uur 
30 juni Inloopmorgen      Adelaarswiek  09.30 uur 30 
juni Bloemschikken      Zaal 1   19.30 uur 
                                                                               
In de Johanneshof begint in september de  Rummycub – competitie 
weer elke maandagavond om 19.30 uur.  
 
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 

 

Bloemengroet 
 

                        
 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
  2 mei bij de fam. Geessink, Oostermeenweg 1,  

 de fam. Aalbers, B. van Meursstraat 41  
 en de heer Wamelink, Switbertushof 29. 

  9 mei bij mevr. Steenbeek, Heideweg 7  
 en de fam. Otten, Rembrandtplein 7a. 

16 mei bij de fam. Ter Haar, B. van Meursstraat 23  
 en de fam. Wouda, Oude Aaltenseweg 14. 

23 mei bij mevr. Heideman, H. van Halterenstraat 4  
 en de fam. Konink, Edisonstraat 2.   

 

Verjaardagen 
 
11 juni de heer J.H. Schutte, Potgieterstraat 20, 81 jaar. 
15 juni de heer G.J. Kuiperij, Vincent van Goghstraat, 79 jaar. 
20 juni mevr. J. Kok-v.d. Galiën, Patronaatsstraat 18-02, 81 jaar. 
22 juni mevr. G.H. Schutte-Wamelink, Potgieterstraat 20, 80 jaar. 
23 juni de heer F.H. ter haar, Middachtenstraat 41, 87 jaar. 
26 juni mevr. M.J. de Harder-Polderman in Antoniushove, 90 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare ze-
gen. 
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De diaconie heeft de volgende projecten ondersteund: 
 
SOS kinderdorpen, Wereldwijde hulp voor kinderen  
SOS Kinderdorpen zorgt er al 60 jaar voor dat kinderen die er alleen 
voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Want over de 
hele wereld zijn er kinderen die door armoede, ziekte of oorlog de 
zorg van hun ouders verliezen. Zij hebben geen basis om een toe-
komst op te bouwen. 
Wij werken vanuit de visie dat kinderen recht hebben op een thuis en 
een goede opvoeding binnen een veilige omgeving in hun eigen land. 
Ongeacht hun geloof, afkomst of huidskleur. In 500 SOS kinderdor-
pen groeien kinderen op bij hun SOS moeder samen met broertjes 
en zusjes. Daarnaast helpen onze gezinsversterkende programma's 
voorkómen dat kinderen er alleen voor komen te staan. Met deze 
unieke gezinsgerichte aanpak kunnen we in 132 landen verspreid 
over de hele wereld ruim 410.000 kinderen een solide basis geven. 
En daarmee een kans om zich te ontwikkelen tot kansrijke en zelf-
standige volwassenen, die een bijdrage leveren aan hun omgeving. 
 
Voor meer informatie kijk op de website www.soskinderdorpen.nl 
 

Stichting Gave 
 

De laatste jaren heeft Nederland duizenden asielzoekers opgevan-
gen. Afghanen, Iraniërs, Soedanezen, Irakezen, Armeniërs, Soma-
liërs en veel andere nationaliteiten. Achter hen ligt een vaak pijnlijk 
leven van politieke terreur, burgeroorlog of armoede. Voor hen wacht 
de onzekere toekomst. God vraagt ons om de vreemdeling lief te 
hebben. Stichting Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus 
te volgen.  
Gave begeleidt daarom plaatselijke christenen bij het werk onder 
asielzoekers en is op diverse andere manieren actief in het opzetten 
contacten tussen Nederlandse christenen en asielzoekers.  
Gave helpt kerken bij de bewustwording en uitvoering van de drie-
voudige taak: 
    * Verkondiging van het Evangelie. 
    * Ontvangst van vluchtelingen in de gemeente. 
    * Praktische hulp aan vluchtelingen in nood. 
 
Voor meer informatie kijk op de website www.gave.nl 
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Het kistorgel 
 

Al geruime tijd beschikken we in de kerk over een kistorgel. De ge-
schiedenis daarvan is zo bijzonder dat Onderweg daar graag wat 
meer over vertelt. Wat een kistorgel is behoeft eigenlijk geen toelich-
ting want het is een orgel waarbij alle onderdelen in een kist zijn 
weggewerkt. Als het orgel in rust is zie je aan de buitenkant niet veel 
meer dan een rechthoekige kist waarvan alleen het klavier verraadt 
dat het meer is dan een stevige transportverpakking. Overigens is 
het ook een mooie kist die opgesierd is met fraai houtsnijwerk. 
 

Maar als de kist open 
gaat verschijnt er een 
serie orgelpijpen en 
een klavier en elke 
regelmatige kerkbe-
zoeker weet inmiddels 
hoe mooi dat klinkt als 
de toetsen bediend 
worden. De orgelpij-
pen zijn voor een deel 
van metaal en verder 
van hout. Het was een 
hele kunst om alle 
pijpen in de kleine 

ruimte te krijgen. Soms is daarvoor een grote houten orgelpijp haaks 
omgeknikt zonder dat dit ten koste gaat van het geluid. De lucht 
wordt door een elektrische ventilator in het instrument geblazen 
maar verder is de hele bediening mechanisch, dat wil zeggen dat de 
luchtkleppen voor de pijpen door stangen en draden worden bediend. 
Het kistorgel is ongeveer 20 jaar geleden gebouwd door de heer Ries 
van Vrouwerf, leraar Duits aan Schaersvoorde in Aalten.  
 

Hij maakte het instrument als liefhebberij in opdracht van de heer 
Gijs van Schoonhoven, een bekend musicus uit Enschede die het 
orgel gebruikte voor de begeleiding van Oratora. Daarvoor heeft de 
kist half Europa door gereisd. Nu zal ook duidelijk zijn waarom het 
orgel in een kist is ingebouwd. 
Inmiddels heeft Gijs van Schoonhoven een ander orgel tot zijn be-
schikking gekregen en hij bood het instrument te koop aan. Een 
groepje mensen vond het een goede gedachte om het kistorgel te 
laten gebruiken in de eredienst. Het 40-jarig organistenjubileum van 
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Johan Meerdink was een goede gelegenheid om in kleine kring geld 
bijeen te brengen voor de aankoop.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    En zo ziet hij er van binnen uit.  
 

Het orgel is eigendom van deze gulle gevers en ter gebruik in de 
kerk geplaatst. Inmiddels weet u hoe het orgel de kerkdiensten kan 
verrijken. Het kistorgel is overigens ook beschikbaar voor verhuur. 
We hopen er nog veel en lang van te kunnen genieten 

Jan Gillissen 
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In het artikel over het kistorgel werd de naam genoemd van Gijs van 
Schoonhoven als opdrachtgever en eerste eigenaar. Ter gelegenheid 
van Koninginnedag werd hij gedecoreerd. Dit schreef de krant over 
hem: 
 

Organist van Schoonhoven is niet stoffig, verre van dat 

 

Hinke Hamer: 

 

ENSCHEDE - Dirigent Emile Engel drukt zich slechts uit in superlatie-
ven waar het gaat over zijn collega, organist Gijs van Schoonhoven. 
Dat de organist gisteren werd benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau, vindt hij geen wonder. Gijs is een geweldig musicus en 
dat combineert hij met bijzondere sociale vaardigheden." 
Van Schoonhoven (1953) is stadsorganist van Enschede en begeleidt 
een aantal amateurkamerkoren. ,”Hët zou me niet verbazen als hij al 
op jonge leeftijd organist wilde worden", zegt Engel. Hij kan geweldig 
registreren en verstaat snel het specifieke karakter van een orgel."  
,,Hij zit Vol ideeën en is altijd in de weer", voegt Bert van Lenthe toe. 
 

 Hij is penningmeester van amateurkoor Ex Arte, dat door Van 
Schoonhoven wordt begeleid. ,,Veel beroepsmuzikanten doen wat 
hun gevraagd wordt en zijn weer weg. Gijs doet méér." 
Behalve stadsorganist is Van Schoonhoven docent aan het conserva-
torium en actief in de internationale orgelwereld. Voor Ex Arte legde 
hij contacten in Parijs, waardoor het twintigkoppige koor kon afreizen 
voor een optreden in de Eglise de Madeleine Uit Oost-Europa nodigt 
hij jonge organisten uit om in Nederland te studeren Ze overnachten 
tijdelijk bij hem thuis en nemen de kennis die zij in ons 
'orgelland pur sang' vergaren mee terug. 
 

Bij de uitreiking van het lintje bleef de markante persoonlijkheid van 
Van Schoonhoven gisteren niet onbenoemd. ,,Markant is hij zeker", 
zegt Engel. ,,Als koorleden druk pratend weglopen en de repetitie 
volgens hem nog niet afgelopen is, laat hij duidelijk merken dat hij 
dat niet waardeert. 'Even je mond houden', roept hij dan - en dan 
zeg ik het netjes. Maar iedereen neemt het van hem aan. Het komt 
voort uit zijn behoefte om het muziekvak goed uit te oefenen." 
Daarna dineren en borrelen de koorleden vaak hij hem thuis. 
“Je kunt prima een feestje met hem vieren", zegt Bert van Lenthe. 
“Organisten hebben nogal eens een stoffig imago, men denkt dat ze 
weinig meer doen dan psalm 136 begeleiden.  
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Maar Gijs is niet stoffig, verre van. We zijn nu bezig met muziek vin 
James McMillan een componist uit de vorige eeuw.'Nieuwe' muziek is 
dat, waarbij alle - conventies overboord zijn gegooid. Daar een orga-
nist bij vinden, dat valt niet mee. Maar Gijs kan het allemaal." 

Uit TROUW van 30 april 2010 
 
 

                    
 

MegaVoice voor Filippijnse blinden 
 
Op de Filippijnen wonen heel veel visueel gehandicapten. Per week 
komen er ongeveer 100 bij. Onder hen veel kinderen. Slechte voe-
ding, ziekte en vroeggeboorte zijn veelal de oorzaken. Het Filippijnse 
Bijbelgenootschap wil graag dat ook blinden in aanraking komen met 
de bijbel. Daarom maken zij de zogenaamde MegaVoice. 
Een MegaVoice is een apparaatje, iets groter dan een mobiele tele-
foon met daarop een complete gesproken bijbel. Een bijbel die je dus 
zelf kunt ‘lezen’, ook als je blind bent. Op dit moment is er een com-
plete MegaVoice-bijbel in het Engels en is het Nieuwe Testament er 
in twee andere Filippijnse talen: Tagalog en Cebuano. 
Natuurlijk werkt het Filippijnse Bijbelgenootschap ook aan andere 
voorzieningen voor blinden: braillebijbels en de bijbel op cassette en 
cd. Maar voor velen is dat geen oplossing. Een complete braillebijbel 
omvat een stapel boeken van anderhalve meter hoog. Die kun je dus 
niet ‘even’ meenemen. Bovendien kunnen veel blinden geen braille 
lezen. En wat de cassettes en cd’s betreft: lang niet iedereen heeft 
een cassetterecorder of cd-speler. 
Het Nederlandse Bijbelgenootschap steunt het project van de Filip-
pijnse zusterorganisatie. 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 

   
Seniorenmiddag 

 

In een goed bezette Adelaarswiek heette mevrouw Kip iedereen wel-
kom. Ze las deze middag uit 2 Cor. 5:1. De meditatie was van ds. 
Troost. ‘Christus heeft ons een nieuw bestaan beloofd als we Hem 
liefhebben. Als ons aardse lichaam wordt afgebroken krijgen we een 
eeuwig huis in de hemel’. Na het zingen van gezang 255: 1-3 was 
het woord aan de dames Wildenbeest en Kemink uit Dinxperlo. Ge-
kleed als twee oudere vrouwen van zo’n 60 jaar geleden waren ze bij 
elkaar op bezoek. De één had pijnlijke benen, de ander een gebroken 
arm. Onder het theedrinken werden de ziektes van alle bekenden 
besproken en dat in het dialect van lang geleden. Ze vonden dat ze 
het zelf nog niet zo slecht getroffen hadden met ‘piene in de butte of 
een gebröken arm. Deze laatste middag van het seizoen was mede 
door de dames Wildenbeest en Kemink erg gezellig. 
 
Reisje  
 

Maandag 17 mei maakten we ons jaarlijkse reisje. Deze keer naar 
Beuningen in Twente. Het was een beetje regenachtig toen we ver-
trokken, maar dat duurde niet lang, het zonnetje brak door en we 
zagen de Achterhoek en Twente op z’n mooist. Het frisse jonge 
groen, de bloeiende bomen en bloemen maakten de busrit tot een 
feest. Ook door onze chauffeur Gerrit die langs mooie plekjes reed, 
een bijzonder kerkje en de mooiste verkeersdrempel van heel Neder-
land. In Beuningen wachtte ons een warm welkom bij restaurant ’t 
Sterrebos’ waar een uitgebreid diner klaar stond. We hebben ge-
smuld! Voldaan gingen we de bus weer in op weg naar de Gilden-
werkplaats ‘Het Dinkelwerk’. We zagen de kaarsenmaker aan het 
werk in zijn winkel met honderden kaarsen in allerlei kleuren en 
vormen. We kregen allemaal twee witte kaarsen, waarna je aan kon 
geven in welke kleur je ze graag wilde hebben. Het was jammer dat 
de glazenier en de edelsmid niet aanwezig waren. We konden hun 
werk echter wel bewonderen. Na verloop van tijd was iedereen wel 
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een beetje moe en konden we in het restaurant uitrusten en genie-
ten van koffie met appelgebak. Daarna was het al weer tijd om de 
bus op te zoeken en huiswaarts te keren. We reden langs het voet-
balstadion en de universiteit van Enschede en de zoutkoepels in Boe-
kelo terug naar Lichtenvoorde, waar in de Johanneshof Gerrit van 
Lochem de koffie bruin had en de rozijnenbollen gesmeerd. 
Het was een gezellige dag, we hebben genoten van het gebodene en 
heel wat bijgepraat. 
U hebt gezien dat er heel veel foto’s zijn gemaakt door onze ‘hoffo-
tograaf’ ds. Hinkamp. Op de eerstvolgende inloopmiddag, 21 juni 
a.s. om half drie ’s middags in de Johanneshof, wil hij ze graag laten 
zien.  
U allen een heel mooie zomer gewenst! 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Uitje PVG 17 mei Beuningen (Twente) 
 

  

Een volledig 
fotoverslag wordt 

gepresenteerd op de 
eerstvolgende middag 

van de PVG en 
natuurlijk op 
www.pkn-

lichtenvoorde.nl 
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Goede God 
 
 
 

  
 
 
Zaaien mag ik  en dan wachten   
en dan wachten  vol vertrouwen 
vol vertrouwen  op wat uit donker 
totdat uit donker  aan het licht komt. 
aan het licht komt  bloemen die opengaan 
wat in diepte    mensen die opbloeien. 
was verborgen.   Zaaien mag ik 
Zaaien mag ik  in uw tuin.  
in uw tuin God 
bloementuin     marja 
mensentuin 
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Giften 
 

Via ds. Hinkamp een gift van € 20,- voor het algemeen kerkenwerk.  
via mevrouw C. Lensink € 10,- bestemd voor algemeen kerkenwerk.  
Hiervoor heel hartelijk dank.  
 
Deze maand vindt u in ons kerkblad een acceptgirokaart, waarmee 
wij u vragen om een bijdrage voor Onderweg. Hiermee kunt u ook 
dit jaar weer uw waardering voor het blad tot uiting brengen. 
Het wordt elke maand door de redactie met zorg samengesteld en 
door een groot aantal vrijwilligers bij u thuis bezorgd. 
De totstandkoming brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. 
We willen u dan ook vragen dit te steunen met een vrije gift. 
Zoals u ziet, zijn de naam en het adres al ingevuld. We vragen u  
het bedrag, het rekeningnummer en uw handtekening te plaatsen. 
Mede namens de kerkenraad bij voorbaat onze hartelijke dank! 
                                                                 Redactie Onderweg. 
  
 

Kledinginzameling 
 
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 26 juni a.s. van 
09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
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Kindernevendienst  

 
���������������������������� 
 
Nog maar een paar weken en dan is er al weer het einde van 
dit schooljaar. 
Tijd voor een speciale kindernevendienst waarin we afscheid nemen 
van Wouter Krooshof, Demi Demkes,  
Sjors Houwers, Anniek Houwers, Wilske Scholten,  
Lieke Geessinck en Bram Takken.  
Zij gaan dit jaar voor het laatst naar de 
basisschool en dus ook naar de 
kindernevendienst.  
Na de vakantie zijn ze welkom bij de 
jongerenkerk al vinden we het best gezellig 
als ze af en toe nog eens bij ons ko- men 
kijken of komen helpen. 
 
Ook gaan we afscheid nemen van Marion 
Houwers  
Heel wat jaren heeft ze met heel veel plezier de kindernevendienst 
geleid.  
 
Op zondag 13 juni willen we Wouter, Demi, Sjors, Anniek, Lieke, 
Wilske, Bram én Marion nog een keer in het zonnetje zetten. 
We beginnen hiermee in de kerk en daarna gaan we met z’n allen 
nog iets leuks doen.  
 
Ben je nieuwsgierig en heb je zin om er samen met ons iets leuks 
van te maken kom dan op zondag 13 juni om 9.30 uur naar de 
kerk en doe met ons mee. 
 
�����������������������������������
������������� 
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J-Kerk in J-Hof: Het leven van Jezus 
  
In de jongerenkerk van zondag 2 mei jl. waren de kinderen die dit 
jaar afscheid 
nemen bij de 
kindernevendienst 
te gast. Anniek, 
Bram, Demi, Lieke, 
Sjors, Wilske en 
Wouter leuk dat 
jullie er bij waren. 
Aan de hand van 
de figuur hiernaast 
stonden we deze 
zondag allereerst 
even stil waar het 
bij de jongeren-
kerk ook al weer 
om gaat. De 
Jongerenkerk: 
naast een stukje 
gezelligheid is het 
de bedoeling dat je  
er ook nog wat van 
leert op het gebied van kerk en geloof. 

 
Het leven van Jezus stond deze keer centraal. Geboren in Bethlehem, 
getogen in Nazareth en gedoopt door Johannes in de Jordaan. Via de 
verzoeking in de woestijn en de eerste volgelingen (apostelen) kwa-
men we terecht bij de cache met nog meer vragen. De cache (ver-
stopt bij de ‘rotsen’ op de parkeerplaats van AH) kon met onder-
staande aanwijzing en decryptiesleutel worden opgespoord: 
Aanwijzing:  Cfnyz 31, 4: H orag zvwa ebgf. 
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Naast gelijkenissen (zie boven) hadden het verder o.a. over de won-
deren van Jezus, die eigenlijk tekenen worden genoemd. De volgen-
de vraag werd hierbij gesteld: 

Brood daar zit wat in! 

Bij een ander wonder gaf Jezus meer dan 5000 mensen te 
eten, met vijf broden en twee vissen. 
Hoeveel  brood was er over… 
 
1.   niets 
2.   vijf broden 
3.   twaalf broden 
4.   twaalf manden vol broden 

De eindstand: 1. nieuwe lichting (jongens) 23 punten, 2. nieuwe lich-
ting (meisjes) 20 punten en op de derde plaats de oude garde, iet-
wat teleurstellend, met 18 punten. Het juiste antwoord op boven-
staande vraag is trouwens 4. De volgende jongerenkerk is (let op!) 
zondag 6 juni en weer om 09.30 uur. Tot dan. 
                                                                               Erik Schokkin 



20 

Het volgende nummer. . .   
 

. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 4 juli  

Let op! 

De kopij moet uiterlijk woensdag 23 juni zijn ingeleverd bij:  

• Marja Koster, van Raesfeltstraat 44, tel. 0858783864 of bij  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: mjk@kosternet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN SEPTEMBER 
 
Gaaf, zo’n gave. 
 
De vakantie is voorbij. Het seizoen begint weer. Ook in de kerk pak-
ken we de draad weer op. De kindernevendienst start. Het pro-
grammaboekje van Vorming en Toerusting ligt klaar. De kerkenraad 
vergadert weer. Zoveel activiteiten. Schitterende ideeën. Maar het 
zouden schitterende ideeën blijven als er niet die hele groep was die 
wil helpen om ze uit te werken. Die eraan mee wil werken. Die zich 
wil inzetten.  
Aan het begin van elk seizoen, of eigenlijk al aan het eind van een 
seizoen, wordt weer heel wat afgevraagd. “Zou jij misschien . . . .?” 
En het antwoord verschilt nogal. “Ja maar” is vaak het begin van zo’n 
antwoord. Gevolgd door “geen tijd” of “doe al”, “drukke baan” of 
“druk gezin”. Om moedeloos van te worden. Ook vaak gehoord: 
“maar dat kan ik helemaal niet”.  
 
Er was eens een kerkelijke gemeente waar werd doorgevraagd. Ie-
mand had er een missie van gemaakt om aan alle gemeenteleden te 
vragen: “wat kan jij, of wat kunt u wel?” En al die positieve antwoor-
den werden verzameld en gerubriceerd. Als de nevendienst iemand 
zocht werd onder ‘iets met kinderen’ gekeken. Of als de koster een 
grote schoonmaak wilde houden of kluswerk had onder ‘schoonma-
ken’, of ‘klussen’. Zo maakten een paar mensen die graag schilder-
den geweldige decors voor de musical met kerst.  
 
Die mensen hadden een gave. Veel mensen hebben een gave. Ik 
denk eigenlijk dat iedereen wel een gave heeft. Soms opvallender, 
soms minder opvallend. Zoals die oude hulpbehoevende vrouw die 
de thuishulp elke keer zo vriendelijk bedankt die daardoor blij weg-
gaat. Dankzij die gave van vriendelijkheid. Zoals die onderwijzer die 
zo goed vertellen kan. Die vrouw die zo mooi zingen kan. Allemaal 
een gave. En weet je, die gave is er niet vanzelf. Die is gegeven. 
Zegt het woord ‘gave’ ook. Je kan er niet om vragen zo van: “hé, 
geef mij eens de gave van zingen want dat wil ik graag”. Nee, niet 
omdat je het graag wilt, maar omdat je er iets mee kan voor een 
ander krijg je een gave, geeft God je een talent. Niet om voor jezelf 
te houden. Op te potten. Maar om een ander een plezier mee te 
doen. Waaraan jij dan op jouw beurt weer plezier beleeft. Kijk eens 
waar jouw gave ligt. Er is vast wel iets mee te doen. In de kerk of 
daarbuiten. Gaaf toch? Want weet je, er zijn overal zoveel mensen 
nodig.                                                                                  marja 
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KERKDIENSTEN 
 
 

Let op: In september beginnen de kerkdiensten weer  
            om 10 uur 
 
zondag 5 september Twaalfde zondag van de zomer (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp Schooldienst 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Project School 
 
zondag 12 september Dertiende zondag van  de zomer (groen) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer T. van de Giessen 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
  
zondag 19 september Eerste zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp m.m.v. de Cantorij 
 Welkom: de heer J. te Bokkel 
 Deurcollecte: Vredeswerk 
 
zondag 26 september Tweede zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal  
 Welkom: de heer F. de Bruijn 
 Deurcollecte: Pastoraat 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag  5 september is de jaarlijkse schooldienst georganiseerd door  
cbs Talent. De dienst wordt deze keer verzorgd door de school zelf. 
Het is een dienst voor jong en oud en iedereen is van harte welkom.  
 
Zondag 12 september is het feest in het dorp. Het bloemencorso zal 
weer vele mensen op de been brengen. De kerk kan vandaag een 
mooi startpunt zijn en een plaats voor bezinning. 
 
Zondag 19 september vieren we met de cantorij en de gasten uit 
Herold samen het leven. Het leven is de moeite waard om geleefd te 
worden en de Bijbelschrijver Prediker vertelt hierover. De dienst is 
gedeeltelijk tweetalig. Na afloop is er uiteraard volop ruimte voor 
ontmoeting met onze gasten. 
 
Zondag 26 september vieren we, in de beslotenheid van de kring, als 
gemeenschap de verbondenheid met onze Heer in de viering van het 
Heilig Avondmaal. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan tafel. 
 

 
Uitnodiging Marcuskring 
  

Op woensdag 22 september willen we als bijbelkring - voor het eerst 
na de vakantie - weer bij elkaar komen in de Johanneshof. Alle deel-
nemers worden hiervoor uitgenodigd, maar ook andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom.  
Kom gerust eens kijken of deze kring iets voor u is. We komen om 
de twee weken op woensdagochtend om 10 uur bij elkaar. De bij-
eenkomsten duren zo'n vijf kwartier, inclusief een kop koffie of thee. 
Graag tot ziens! 
 

Margreet Bouwman - Lasseur, tel. 372436   
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Deurcollectes  
 

Zondag  5 september Project school, opbrengst van deze collecte 
komt ten goede aan het door de school gekozen project  
 

Zondag 12 september Onderhoud gebouwen. 
 

Zondag 19 september  Vredeswerk/vredesweek. Geweld is aan 
de orde van de dag en daarmee ook de vraag hoe kerken kunnen 
werken aan verzoening. Samen met IKV Pax Christi ondersteunt de 
Protestantse Kerk over de hele wereld vredesinitiatieven die tot doel 
hebben bruggen te slaan, begrip te kweken en verstoorde relaties in 
conflictgebieden te verbeteren.  
 

Zondag 26 september Pastoraat. 
 

Opbrengsten deurcollectes  juni, juli, augustus 
 
13 juni  KIA,Werelddiaconaat    € 72,63 
20 juni  Onderhoud gebouwen   € 29,15 
27 juni  De Glind     € 78,79 
4 juli   JOP (jeugdorganisatie)   € 41,20 
11 juli   Diaconaat     € 43,20 
18 juli  Werkgroep Herold-Lichtenvoorde  € 40,89 
25 juli   Onderhoud gebouwen   € 35,80 
1 augustus  De Hoop     € 30,70 
15 augustus  Ramp Pakistan             € 220,15 
  Deze is verhoogd naar €1000,- 
 

De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld. 

       Namens de diaconie,
        Jeroen Wildenbeest 

 

Giften 
Ontvangen via mevrouw R. Tieltjes € 5,-- en € 10,-- bestemd voor 
de ouderling bloemendienst; € 10,-- voor het Pastoraat en € 15,-- 
voor de koffie zondagmorgen in de Johanneshof. 
Ontvangen via mevrouw J. Lubbers € 5-,-- en 3 x € 10,-- ; via de 
heer Te Bokkel € 10,-- en via mevrouw H. Breedijk eveneens € 10,-- 
bestemd voor de PVG. Hartelijk dank! 
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AGENDA 
 
 1 sep. Inloopmorgen      Adelaarswiek  09.30 uur 
  4 sep. Repetitie Cantorij      Kerk   17.00 uur 
  7 sep. Kerkenraadsverg.      Consistorie         20.00 uur 
  8 sep. Inloopmorgen      Adelaarswiek  09.30 uur 
11 sep. Repetitie Cantorij      Kerk   17.00 uur 
17 sep. Open tafel                   Richtershof                   11.30 uur 
20 sep. P.V.G. middag      Richtershof  14.30 uur 
22 sep. Inloopmorgen       Adelaarswiek  09.30 uur 
22 sep. Marcuskring                Richtershof                   10.00 uur 
28 sep. Cie. Vredehof      Richtershof  20.30 uur 
29 sep. Inloopmorgen       Adelaarswiek  09.30 uur 
 
In de Johanneshof is er elke maandagavond Rummycub – competitie 
om 19.30 uur. 
                                                                             
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 

In memoriam: Gerrit Jan Geesink (Gert) 
 

Op 22 juni is Gert Geesink op 81 jarige leeftijd overleden. 
Gert werd geboren in een gezin met 9 kinderen. Op een trouwerij 
ontmoette hij Dinie Schepers en met haar is hij zelf ook getrouwd. 
Ze verhuisden naar Holten waar ze met elkaar een boerderij runden. 
Na 6 jaar Holten verhuisden ze terug naar de Oostermeenweg - 
vlakbij zijn geboortegrond. Na een aantal jaren bleek dat de boerde-
rij niet groot genoeg was en het land niet handig genoeg om de 
boerderij heen lag om goed van te kunnen leven en dus ging Gert 
werken bij de Landbouwbond. Zijn wereld werd breder – hij kreeg 
collega’s – vast werk, vaste uren, vaste inkomsten. Het zorgde voor 
rust.  
Tot zijn grote verdriet moest hij er op zijn 52ste uit – vanwege een 
reorganisatie. Het was voor hem, zeker in de eerste jaren, moeilijk 
om te accepteren. 
De rollen werden toen omgedraaid: zijn vrouw ging leren en werken 
– Gert was thuis. Zijn contacten met zijn collega’s van de Landbouw-
bond bleven belangrijk voor hem. Hij was blij met en trots op zijn 
kinderen. Van zijn kleinkinderen genoot hij erg. Hij vond het gewel-
dig om opa te zijn. Hij was blij met zijn vrouw en met zijn kinderen – 
hij was blij dat alles goed was, zonder ruzies. Hij sprak met liefde over 
iedereen om hem heen. Toen bleek dat hij ziek was en niet meer zo 
heel lang te leven had, bleef hij dankbaar – dankbaar voor het leven, 
dankbaar voor zijn geliefden. Hij genoot nog zoveel mogelijk van het 
mooie weer, van de natuur die weer tot leven kwam, van de vogels en 
de bloemen.. 
Tijdens de uitvaart hebben we een gedeelte uit 1 koningen 3 gelezen. 
Geen grote woorden over God, maar wel een belangrijke vraag: waar 
gaat het nou om in het leven? Hoe wil je in het leven staan? Wat vind 
je nu belangrijk? Voor Gert was het belangrijk om er voor elkaar te 
zijn, om voor elkaar te zorgen, om naar elkaar om te zien. Hij heeft het 
zelf in zijn leven zo ervaren – het was voor hem een belangrijke bood-
schap om mee te geven aan zijn dierbaren! 
Wij wensen Dinie en hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en 
Gods nabijheid. 

Jan Peter Prenger 
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In memoriam:  
Maria (Miep) van Binsbergen – van Kleunen  
 

Na een ernstige ziekte is Miep op 30 juni overleden. Ze was al langer 
ziek, maar de periode daarvoor was de situatie redelijk stabiel. Maar 
plotseling bleek dat ze ernstiger ziek was dan iedereen had ge-
dacht... 
Ze is geboren in Driebergen – en daar heeft ze ook haar latere man, 
Dick, ontmoet. Met hem verhuisden ze naar Wijk bij Duurstede, Lisse 
en later na hun pensioen kwamen ze in Lichtenvoorde terecht.  
Ze was een meelevende vrouw die altijd geïnteresseerd was in ande-
ren. Ze had het beste met iedereen om haar heen voor. Thuis waren 
er regels – en daar hield ze aan vast, maar aan de andere kant was 
ze juist veel minder conventioneel.  
Ze hield ervan om er tussen uit te gaan. Al vroeg, in 1963 gingen ze 
voor het eerst op vakantie naar Zwitserland, maar ook daarna ging 
ze graag een weekendje weg. Miep had een zekere hang naar vrij-
heid. 
Door haar hele leven heen speelde het geloof en de kerk een belang-
rijke rol.  Maar daarin was wat afscheid genomen van het oude ver-
trouwde, en moesten er op de dag van haar begrafenis ook geen 
hoogdravende liederen gezongen worden. Het moest ook niet iets 
triests zijn – maar het mocht best met een wat vrolijke ondertoon. 
Met mooie muziek. En daar hebben we naar geluisterd! Het prachtige 
en ontroerende ‘The Prayer’ van Celine Dion en Andrea Bocelli vulde 
de Johanneskerk.  
Daarnaast hebben we tijdens de dienst Psalm 121 gelezen. Miep was 
vol vertrouwen – haar pelgrimsreis zou niet eindigen in een teleur-
stelling.  Zo is ze langzaam maar zeker weggegaan.. Weggegleden 
uit het leven – overgegaan in Gods eeuwigheid.  
We wensen haar man Dick, en haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte en Gods nabijheid toe. 

Jan Peter Prenger 
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In memoriam:  Henrieka Aleida Gesina (Riek)  
Klein Hesselink – Dammers.  
 

Op 5 juli j.l. is mw. Klein Hesselink na een kortstondig ziekbed over-
leden. Ze was plotseling opgenomen in het ziekenhuis, en haast al 
meteen was duidelijk dat het zeer ernstig was. Een paar dagen later 
is ze al overleden.. 
Ze was geboren op 5 augustus 1925 in Aalten. Op 8 mei 1951 
trouwde ze met Jan Klein Hesselink en ze gingen wonen in Sinderen, 
waar Jan molenaarsknecht werd. Riek werkte ‘gewoon’ thuis, maar 
hielp af en toe ook mee in de molen. Toen Jan een nieuwe baan 
kreeg, verhuisden ze naar Doetinchem. In 1961 werd hun enige zoon 
Henry geboren. Riek bleef in huis werken en zorgde voor een echt 
thuis. Samen met haar man en zoon ondernamen ze veel dingen en 
gingen met enige regelmaat dagjes uit. Toen haar man overleed brak 
voor Riek een moeilijke tijd aan. Gelukkig hield de buurt haar een 
beetje in de gaten. In juli 2005 bleek dat het niet zo verstandig was als 
ze op zichzelf bleef wonen, en omdat Henry al in Lichtenvoorde 
woonde, kwam zij hier ook naar toe. Ze was een beetje op zichzelf, en 
zat het liefst op haar eigen kamer.  
Tijdens de crematieplechtigheid in Doetinchem hebben we een 
gedeelte uit Prediker 3 gelezen. Het bekende gedeelte, waarin overal 
een tijd voor is. Voor Riek erg van toepassing! Soms wisselden de 
verschillende facetten van het leven zich in hoog tempo af. Mw. Klein 
Hesselink verlangde ernaar om naar haar man te gaan – ze was niet zo 
kerks, maar geloofde wel: ze ging er helemaal van uit dat het leven 
niet zomaar in het niets eindigt.. Het is eigenlijk dat wat Prediker 
verwoordt: God haalt altijd weer terug wat voorbij is.. Daar vertrouwde 
zij op – daar geloofde zij in. Warmte en kou, leven en dood en dan 
toch weer leven! Het is de Schepper zelf die in jou ademt en alles 
draagt en behoedt. Niets gaat verloren. 
We wensen haar zoon Henry, schoondochter Wilma en kleinkinderen 
Maickel, Nicki en Jessie Gods ontferming toe. 

Jan Peter Prenger 
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Overlijden mevrouw Kok 
 

We ontvingen onderstaande rouwkaart. Mevrouw Kok woonde in 
Lichtenvoorde, Patronaatstraat 18-02 en was lid van onze kerk. Zij is 
door de zorg van de PKN-kerk van Ruurlo aldaar begraven. Wij kun-
nen u helaas geen In Memoriam aanbieden en volstaan daarom met 
deze publicatie 
 

Verdrietig om het afscheid maar dankbaar voor haar liefde en zorg, 
delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma 

Janke Kok- van der Galiën 
Janne 

Sinds 18 januari 2001 weduwe van Jurjen Kok 
* Rinsumageest, 20 juni 1929               † Lichtenvoorde 11 juli 2010 
 
Beilen:  Peep Wabeke-Kok 
  Erik Wabeke 
  Marlies, Richard 
Arnhem: Margriet Kok 
  Jan Wabeke 
  Thymen, Elise, Jurjen 
Ruurlo: Douwe Kok 
                    Heike Kok-Felgner 
  Anne, Dieuwke†, Femke, Nine 
 
Correspondentieadres: 
Loolaan 40 
7261 HT Ruurlo 
 
De afscheidsdienst is op donderdag 15 juli gehouden in de dorpskerk 
te Ruurlo met aansluitende begrafenis op de Algemene Begraafplaats 
te Ruurlo 
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Verjaardagen 
 
11 sep. de heer E.J. Sironde, Delstraat 20, 80 jaar. 
14 sep. mevr. P.L. Helmich – Faber, Varkensmarkt 14/03, 92 jaar. 
15 sep. mevr. A. van Vliet–van Overbeeke, Esstraat 10/36, 81 jaar. 
15 sep. de heer E.H. Sironde, Varsseveldseweg 7/44, 82 jaar. 
17 sep. mevr. G.M. ter Haar–Lindeboom,  
           Oude Winterswijkseweg 4, 77 jaar. 
19 sep. mevr. A.A.J. Magis – Geerling, Beethovenstraat 2, 83 jaar. 
22 sep. mevr. G.J. Toebes – Stronks, Kamperweg 18a, 79 jaar. 
23 sep. de heer J.W. Tolkamp, Winterswijkseweg 71, 86 jaar. 
26 sep. mevr. J.W.Th. Florij – Lorijn, Joh. Vermeerstraat 4, 86 jaar. 
  1 okt. mevr. W.J. Scholten–Prinsen, Oude Aaltenseweg 35, 75 jaar. 
  2 okt. mevr. J.H. Wesselink – te Kronnie, Saturnus 16, 80 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare ze-
gen. 
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
27 juni  bij de fam. Ter Haar, Middachtenstraat 41 en 
   mevr. De Harder in Antoniushove. 
 4 juli    bij mevr. Ansink, IJsvogel 31 en 
   de fam. Houwers, Weijenborgerdijk 49E. 
11 juli   mevr. Wansing, Wilgenstraat 6 en 
   mevr. Holler, Watersnipstraat 2. 
18 juli   bij de fam. Otten, Rembrandtplein 7A en 
   de fam. Van Benthem, Joh. Vermeerstraat 28. 
25 juli   bij mevr. Eskes, Patronaatsstraat 20/01 en 
   mevr. J. Hillen, Aaltenseweg 12G. 
 1 aug.  bij mevr. Hillen, Broekboomstraat 42/15 en 
   mevr. Te Giffel, G. Bomansstraat 29. 
 8 aug.  bij mevr, Geessink, Oostermeenweg 1 en 
   de heer Duenk, C. Looierstraat 3/14. 
15 aug. de heer Van Binsbergen, Huininkmaat 3 en 
   de fam. Baars, Nieuwmarkt 127. 
22 aug. bij mevr. Maters, Patronaatsstraat 20/02 en 
   de fam. Klein Gunnewiek, Oude Aaltenseweg 43. 
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VANUIT DE KERKENRAAD  
 
Kerkenraadsvergadering van 29 juni 2010  
 
 
 
Door de afwezigheid van ds. Hinkamp is de  
heer Tamminga vanavond voorzitter. 
Bij de ingekomen post is een voorstel van de Commissie van Be-

heer Vredehof om de heer H.J. Olbach, Huttendijk 8,  Vragender per 
september 2010 opnieuw voor 4 jaar te benoemen als lid van deze 
commissie. Dit voorstel wordt unaniem overgenomen. 
Tevens is ontvangen een brief van ds. Prenger, waarin hij voorstellen 
doet voor de jongerenkerk en de catechese met het doel hierbij 
te komen tot een regionale aanpak. Hierbij zijn betrokken Lichten-
voorde, Eibergen, Groenlo en Neede. De huidige situatie is als volgt. 
In de verschillende gemeenten zijn er diverse activiteiten voor de 
middelbare scholieren. In Neede en Groenlo is catechese, in Neede 
en Eibergen is een 12+ club, in Groenlo zijn bijeenkomsten voor stu-
derenden en in Lichtenvoorde is iedere maand jongerenkerk.  
Het grootste probleem is dat bij de verschillende onderdelen maar 
weinig jongeren aanwezig zijn. Dat is uiteindelijk niet zo motiverend 
noch voor de leidinggevenden, noch voor de jongeren. Maar als je 
alle jongeren bij elkaar zou hebben, zouden er best grote groepen 
kunnen ontstaan en wellicht een aanzuigende werking hebben. Dus 
een uitstekende optie en zeker de moeite waard om het komende 
seizoen te gaan doen.   
De concrete voorstellen omvatten één keer per maand jongerenkerk 
op zondagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur, afwisselend in de 
verschillende kerken, voor klas 1, 2 en 3 van de middelbare school, 
catechese één keer per 14 dagen op een vaste locatie voor klas 4, 5 
en 6 van de middelbare school en één keer per maand catechese 
voor studerenden, aansluitend bij de groep, die nu al in Groenlo is. 
De vraag is of de jongeren het willen. Dit moeten we maar gewoon 
proberen.  Groenlo en Eibergen hebben zich al positief uitgesproken, 
Neede is wat huiverig door de vrees dat jongeren niet gaan. De ker-
kenraad heeft er vertrouwen in en stemt in met de voorstellen. 
De kerkenraad wordt bijgepraat over de activiteiten van Vorming 
en Toerusting. Het programma voor het komende seizoen is ge-
reed. Op hoofdlijnen is het programma: vrije inloopochtenden, crea-
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doe-avonden, bloemschikken, PVG, basiscursus geloven, Marcus-
kring, Open Tafel, avond over Taizé (ds. Prenger), thema-avonden 
bij dankdag en biddag, avond over  dementie en euthanasie (ds. Van 
der Woude), bezoek Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg, Christmas 
Carols met de cantorij, gespreksavonden, het verhaal van Johannes  
(de heer Leijenhorst), avond over inbedding/inpassing van het geloof 
in de Achterhoekse en Twentse cultuur (ds. van der Meiden), avond 
over geloof en psychiatrie (ds. Prenger) en tot slot een bezoek aan 
de Moskee Haaksbergen met dienst.  De programmaboekjes liggen in 
de Johanneshof. Neemt u er gerust één mee voor u zelf en/of ande-
ren.  
Door ds. Hinkamp en de heer Meerdink is gesproken over de muzi-
kale invulling van het komende halfjaar als uitvloeisel van het be-
leidsplan kerkmuziek. Vanwege de vele bijzondere diensten (start-
zondag, schooldienst, bezoek Herold, Israëlzondag, eeuwigheidszon-
dag en advent en Kerst) is er weer een rijke klankkleur te verwach-
ten. In de advent willen we iedere zondag in de dienst één Christmas 
Carol instuderen. Op 23 december is er dan een kerstzang (Sing-in 
georganiseerd door V. & T.) waarin deze liederen centraal zullen 
staan (met extra muzikale ondersteuning). In de kerstviering 
(m.m.v. de cantorij) zullen de Christmas Carols dan weer deel uit-
maken van de kerstdienst.      
Heeft u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerken-
raadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of 
een ander lid van de kerkenraad.  

                                                                 Flip de Bruijn, scriba.      
 
 

Catechisatie voor 15/16/17/18 jarigen 
 

In de afgelopen jaren is het aantal catechisanten in de protestantse 
gemeentes van Lichtenvoorde, Groenlo, Eibergen en Neede snel af-
genomen. In een paar gemeentes werd zelfs al helemaal geen cate-
chisatie meer gegeven. Het is natuurlijk een landelijk gegeven, en zo 
gek moeten we daar dan ook niet van opkijken. Toen we het er als 
predikanten een keer over hadden, kenden we allemaal wel een paar 
jongeren in onze eigen gemeentes die misschien toch wel belangstel-
ling zouden hebben. Alleen waren die aantallen in iedere gemeente 
dan wel heel klein.. Maar als ze allemaal samen zouden komen zou 
het toch een leuke groep kunnen worden met wie we zinvol in ge-
sprek zouden gaan!  
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Daarom hebben we met de predikanten, jeugdouderlingen/ jeugdra-
den en kerkenraden van de verschillende gemeentes overlegd of we 
misschien gezamenlijk catechese konden aanbieden. In alle gemeen-
tes werd enthousiast gereageerd op dit idee.  
Vandaar het volgende plan: 
Eén keer per 14 dagen is er catechese voor alle jongeren van klas 4, 
5 en 6 van de middelbare school in de Huve in Eibergen (dat is het 
gebouw achter de Oude Mattheus, de protestantse kerk.  
Adres: Grotestraat 52) op zondagavond om 20.00 uur. De eerste 
keer is op zondag 10 oktober. Als je komt zou ik graag willen dat je 
je even aanmeldt: jpprenger@hetnet.nl  

ds. Jan-Peter Prenger 
 
 
 

Jongerenkerk 
 
 
 

 
 
 

 

Nog een regionaal initiatief: de jongerenkerk! De jongerenkerk is 
bedoeld voor jongeren uit klas 1, 2 en 3 van de middelbare school, 
dus de 12, 13, 14/15 jarigen.  
Veel van jullie kennen het al: hier is het al lang een bekend feno-
meen: 1 maal in de maand, onder kerktijd, van 10.00 uur tot onge-
veer 11.00 uur is er voor de jongeren een eigen programma. Niet in 
de kerk, maar op een andere plaats. De jongerenkerk is alleen be-
doeld voor jongeren: ouders of andere oudere gemeenteleden zijn 
dus niet welkom..  
In de jongerenkerk gaat alles heel anders dan de traditionele dienst. 
Er kan ook van alles gebeuren:  
• gasten die iets interessants te vertellen hebben,  
• we gaan ergens anders naar toe  
• we doen iets creatiefs 
• nou ja, verzin het maar. 
Ook voor deze jongerenkerk nodigen we het komend seizoen  de 
jeugd van de gemeentes van Groenlo, Neede, Eibergen en Lichten-
voorde uit! Het is vooralsnog de bedoeling om de bijeenkomsten af-
wisselend te houden in de verschillende plaatsen. De eerste keer zal 
zijn op 31 oktober in de Johanneshof, om 10.00 uur. 

ds. Jan-Peter Prenger 
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De diaconie ondersteunt Noodhulp in Pakistan  
 

De overstromingen in Pakistan zijn veroorzaakt door extreme moes-
sonregens die op 21 juli van dit jaar zijn begonnen.  
Door de ontstane noodsituatie zijn landbouwgebieden ondergelopen 
en gewassen verwoest. De oogst is bij voorbaat mislukt. Ook voed-
selvoorraden die waren opgeslagen in dorpen zijn door de overstro-
mingen verdwenen.  
 

Alleen al in Khyber Pakhtunkhwa zijn ruim 3 miljoen mensen getrof-
fen door de overstromingen. Het gaat om de ergste overstromingen 
sinds 1929. Het dodental is opgelopen tot 1.500 mensen en er zijn 
zeker 37.000 huizen door het opkomende water verwoest. Verder 
zijn er aardverschuivingen, auto- en spoorwegen zijn onbegaanbaar, 
bruggen ingestort en de elektriciteit is in het rampgebied grotendeels 
uitgevallen.  
 

Veel inwoners hebben door de aanhoudende overstromingen hun 
huizen moeten verlaten. Doordat veel dorpen onbereikbaar zijn over 
de weg kunnen mensen hun voorraden niet meer aanvullen en is 
voedselhulp van buiten dringend noodzakelijk. 
 

Het Sarhad Rural Support Programme (SRPS), de partnerorganisatie 
waarmee ICCO en Kerk in Actie ter plekke samenwerken, richt zich in 
de eerste plaats op voedselhulp. Daarbij krijgen arme, kwetsbare 
families, in het bijzonder vrouwen en kinderen, voorrang. 
Daarnaast werkt SRPS er, samen met de vluchtelingenorganisatie 
van de Verenigde Naties (UNHCR), aan om de getroffen gebieden 
van tenten en tijdelijke onderkomens te voorzien. 
 

SRPS wil in Khyber Pakthunkhwa medische posten opzetten waar 
gekwalificeerd personeel medische zorg kan leveren en waar medi-
cijnen beschikbaar zijn om de uitbraak van besmettelijke ziekten te 
voorkomen. Om mensen uit het gebied van schoon drinkwater te 
voorzien en om hen, niet in de laatste plaats, bij de hulpverlening te 
betrekken, zijn werkprojecten gestart om de waterleidingen en 
pompinstallaties te herstellen. De arbeiders worden contant op uur-
basis betaald. 
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In (niet zo’n) vreemde dienst 
 

Op onze reis naar en door Lapland hebben we ons niet gewaagd aan 
een “vreemde dienst” om de eenvoudige reden dat we de Zweedse 
en Noorse taal niet verstaan. We zouden zeker niet gesticht zijn door 
een vreemde kerkdienst uit te zitten.  
We hebben onderweg gewoon gedaan wat we meestal doen, name-
lijk de Bijbel lezen. Zo vreemd is dat toch ook weer niet. Onze keus 
viel op het boek Handelingen der apostelen en daarin hebben we ons 
niet beperkt tot “een stukkie” van een paar verzen maar we zijn 
gaan doorlezen. Gewoon een heel hoofdstuk of soms nog meer. Dan 
valt pas op wat een enorm werk die Petrus en Paulus met hun assis-
tenten hebben verricht. In die paar jaren is er een enorme beweging 
in gang gezet waar een groot deel van de wereldbevolking nog altijd 
door gegrepen is. Die kerels hebben het goed voor hun kiezen ge-
kregen met gevangenschap, lijfstraffen, schipbreuken, tegenwerking. 
Maar ze hielden wel vol, tot aan Rome toe. En daar hield het nog niet 
op want het Christelijk geloof stroomde als een vloedgolf de hele 
wereld over. Als je dat leest zie je pas goed dat dit geen mensen-
werk is.  
Handelingen is een spannend boek; je leest het als een roman en 
elke dag kijk je gespannen uit naar het hoofdstuk van morgen. Soms 
begonnen we er meteen maar aan.  
Dit Bijbellezen geeft ook moed als je somber wordt van de kerkverla-
ting en de vaak geringe betrokkenheid van de leden bij de kerk. Kent 
u die somberheid ook? Probeer ook maar eens het boek Handelingen  
te lezen en zie hoe God de kerk heeft opgebouwd. Hij zal ook de 
zaak niet in de steek laten.  
Deze bemoediging geven we u graag mee en is onze motivatie om 
dit stukje in deze rubriek te plaatsen 

Tiny en Jan Gillissen 
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In vreemde dienst 
 

In de loop der jaren hebben we al heel wat kerken en kerkjes in 
Zweden bezocht en bekeken. Maar om een of andere onduidelijke 
reden hadden we nog nooit samen een dienst meegemaakt in de 
Lutherse (staats)kerk. Dus togen we deze zomer op de eerste zon-
dag van ons verblijf naar de grote kerk in de oude vestingstad Var-
berg, aan de Zweedse westkust. Gewapend met een flinke zak drop, 
om met behulp daarvan de al weken durende hoestbuien de baas te 
blijven, schoven we tussen de andere bezoekers een bank in. 
Ongeveer halverwege de dienst vroeg Steven fluisterend: “Weet je 
zeker dat we niet in een katholieke kerk beland zijn?” Ik wist het 
zeker, maar begreep de vraag ook zeer wel. Om te beginnen kwam 
er een kleine optocht de kerk binnen, compleet met een kruisdrager 
(vrouwelijk in dit geval) en een aantal mensen in toga. En de rituelen 
daarna deden inderdaad sterk aan katholieke gebruiken denken, 
evenals de benaming van de dienst van die zondag: högmässa – 
hoogmis. We brachten de vraag ook nog even als een opmerking ter 
sprake tijdens de kyrkokaffe – de koffie na afloop. De reactie: ‘Ka-
tholieken zijn nog veel meer in beweging (knielen etc.)…!’ 
Overigens was de kyrkokaffe deze keer extra lekker en feestelijk met 
gebak in de nationale kleuren geel en blauw i.v.m. Zwedens nationa-
le feestdag. 
Enkele dagen later reden we langs een kleine kerk in de Varbergse 
wijk Apelviken. Het gebouw nodigde door zijn aparte vorm uit om er 
een kijkje te nemen. We bleven niet onopgemerkt. Een vriendelijke 
diakon (theologisch geschoolde diaken) nodigde ons uit binnen te 
komen. Met gepaste trots vertelde ze over de gebruikte vormen, 
kleuren e.d. 
Het nog maar 20 jaar oude kerkje verwelkomt je als het ware met 
open armen! Het blauw in het interieur verwijst naar de hemel en de 
prachtige lamp (zie foto) beeldt de bruidskroon uit:  
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de gemeente als de bruid van Christus onder de bruidskroon. (In 
verschillende religies wordt er tijdens een huwelijksplechtigheid een 
kroon boven de hoofden van het bruidspaar gehouden.) In het ver-
der sobere interieur wordt je blik vanzelf naar het drieluik op het 
altaar getrokken: de verheerlijking van Jezus op de berg. 
De zondag erop woonden we in een tamelijk informele sfeer de 
dienst in dit kerkje bij. De voorganger bleek tot onze verrassing de-
zelfde te zijn als die in Varberg de week ervoor. Het thema was toen: 
de betekenis van de doop. Deze zondag ging het over de uitverkie-
zing, bepaald geen eenvoudig thema. Door zijn manier van preken 
(vertellen leek het meer) gingen we, uiteraard weer na de kyrkokaf-

fe, bepaald niet hoogmoedig, eerder ootmoedig, maar beslist blij-
moedig huiswaarts. 

Greta Kuijt 
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In vreemde dienst 
 

Het was niet zozeer een vreemde dienst die ik bijwoonde op dinsdag 
27 juli. Wel was het in een voor mij vreemde plaats, Nijkerk. Het was 
de uitvaartdienst van de heer A. Bouwman, de vader en schoonvader 
van de ons allen bekende Gert en Margreet. 
De heer Bouwman was na een periode van langzaam afnemende 
gezondheid overleden op donderdag 22 juli in zijn woning in Nijkerk, 
de plaats waar hij met zijn vrouw sinds een aantal jaren woonde. 
Hij heeft een lang, werkzaam leven gehad en stierf op de leeftijd van 
bijna 95 jaar. Hoewel ik de heer Bouwman nooit persoonlijk had 
ontmoet, wist ik hoe de zorg om hem de laatste maanden was toe-
genomen. Ik besloot dan ook om de begrafenisdienst, die geleid 
werd door schoondochter Margreet, bij te wonen. 
De dienst werd gehouden in het rouwcentrum, een mooie, intieme 
aula vlak bij de begraafplaats. Al gauw bleek dat er in deze ruimte te 
weinig zitplaatsen waren. Maar ook in de hal en in een nevenruimte 
konden mensen plaatsnemen om de dienst te volgen. 
Het was de wens van de heer Bouwman een zo sober mogelijke 
dienst te hebben, waarin vooral het geloof in zijn Heiland tot uiting 
kwam. Veel familieleden, kinderen en kleinkinderen, gaven een beeld 
van een man die, in zijn lange leven, zowel op kerkelijk als op maat-
schappelijk gebied, veel werk had verricht. 
Het was een mooie, warme dienst met veel zang, een wens van de 
overledene, die zelf altijd veel van zingen had gehouden. 
De schriftlezingen, uit psalm 37 en uit de tweede brief van Paulus 
aan de Korintiërs, werden gelezen door de tweede zoon.  
In haar overdenking wees Margreet op de tekst die bovenaan de 
rouwkaart staat: psalm 37:5: Wentel uw weg op de Heere en ver-
trouw op Hem. Hij zal het maken. Dit was ook de trouwtekst van de 
heer en mevrouw Bouwman. 
Beide dochters schetsten een beeld van het leven  met hun vader. 
Hieruit sprak duidelijk de liefdevolle  verbondenheid met hem. 
Dit was ook goed te merken aan een aantal van de kleinkinderen die 
met veel liefde over hun band met opa spraken en zonnebloemen 
legden op de kist. Veel mensen volgden de stoet naar de begraaf-
plaats, waar gezamenlijk het “Onze Vader” werd gebeden. Oudste 
zoon Gert dankte alle aanwezigen voor de belangstelling, met name 
degenen die, samen met de familie, de zorg om de heer Bouwman in 
de afgelopen tijd hadden gedeeld. Het was een mooie, ook voor mij 
ontroerende, begrafenisdienst in Nijkerk. 

                                                                     Addy van Vliet 
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De bijbel in slechts 459 talen vertaald 

                   
Er worden ongeveer 6500 talen in de wereld gesproken. Maar in 
slechts 459 talen bestaat er een complete bijbelvertaling. Dat bete-
kent dat veel christenen de bijbel moeten lezen in een taal die niet 
‘de taal van hun hart’ is. 
De bijbelgenootschappen wereldwijd, verbonden in de United Bible 
Societies (UBS), stellen zich ten doel om in zoveel mogelijk talen de 
bijbel, of een deel daarvan, te vertalen. Ook andere bijbelorganisa-
ties zorgen dat het aantal bijbelvertalingen toeneemt. De bijbelge-
nootschappen vertalen op verzoek van christelijke gemeenschappen 
die graag de bijbel in hun eigen taal willen lezen. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zorgt uiteraard voor verta-
lingen in de Nederlandse taal. Deze vertalingen worden ook gebruikt 
in Vlaanderen, de Nederlandse Antillen en Suriname. Daarnaast gaat 
de helft van de donaties die het NBG ontvangt naar collega-
bijbelgenootschappen, zodat die kunnen werken aan de vertalingen 
waaraan behoefte is. 
Ieder jaar maakt de UBS bekend hoeveel nieuwe vertalingen het af-
gelopen jaar zijn verschenen. In 2009 zijn vertalingen verschenen in 
acht nieuwe talen. Onder meer in Kenia, Tanzania, Botswana, Nieuw-
Zeeland, de Solomon-eilanden en China. 
Joyce van de Veen van het NBG was in april op bezoek in China. Het 
aantal christenen groeit daar hard. Joyce heeft ervaren dat het ver-
langen naar het woord van God groot is. ‘Nog niet iedereen die dat 
wil heeft een bijbel. Maar in steeds meer plaatsen is de bijbel wel te 
koop. De Chinezen moeten nog lezen uit een vertaling van 1919. Een 
zeer gewaardeerde vertaling, maar de Chinese taal is in de loop der 
jaren behoorlijk veranderd. Het bijbelgenootschap van Hong Kong 
brengt daarom dit jaar nog een revisie op de markt. Gesprekken met 
China zijn gaande om ook daar de Revised Chinese Union Version te 
mogen drukken en verspreiden’.  
Het duurt ongeveer 12 jaar om een bijbelvertaling te maken. Ook 
revisies van verouderde vertalingen duren een aantal jaren. De bij-
belgenootschappen vinden het belangrijk dat de vertalingen door 
lokale vertalers worden gemaakt. Zij hebben namelijk kennis van de 
culturele omstandigheden en recente taalontwikkelingen. 

                          Namens de werkgroep van het NBG   Nonja Ki 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
De zomer begint het einde te naderen. Als ik zo naar buiten kijk lijkt 
het wel herfst met wind en regen. We hopen echter op nog mooie 
nazomerse dagen. Het betekent dat de PVG weer aan een nieuw sei-
zoen begint met elke maand een gezellige middag voor onze senio-
ren. Op de inloopmiddag in augustus verraste ds. Hinkamp ons met 
mooie beelden van het buitengebied van Aalten en Winterswijk. Er 
was echter maar weinig belangstelling, jammer, want het was de 
moeite waard. 
Op 20 september komt de heer Van Waardenburg ons laten zien hoe 
Lichtenvoorde er vroeger uitzag en hoe het nu is. Dat het een enor-
me verandering is zal duidelijk zijn. 
We hopen u allen, gezond en wel, op 20 september te begroeten, om 
half drie in de Johanneshof. 
Met een hartelijke groet, ook namens de medewerkers. 
                                                                                 Joke Lubbers 
 

Kerkradio 
Drie keer per jaar gaat de diaconie rond voor een vrijwillige bijdrage 
van de luisteraars van de kerkradio. Dit keer is het Frits Schutten die 
bij u langs komt en wel op zaterdag 18 september a.s. zo tussen 
10.00 en 12.00 uur. 
                                                                                  Uw diaconie 
 

Gelukwensen 
Op 19 september vieren Jan en Henny Sironde, Delstraat 20, het 
heugelijke feit dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Wij wensen hen samen 
met de kinderen, kleinkinderen, en allen die hen dierbaar zijn, een 
prachtige feestelijke dag toe. Van harte geluk gewenst! 
  
 

Kledinginzameling 
Zaterdag 25 september a.s. is de eerstvolgende kledinginzameling 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
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Regionale Taizé-dag zondag 26 september 
 

Op zondag 26 september wordt er opnieuw een regionale Taizé-dag 
gehouden in Dinxperlo. Speciale gast is dit keer de Nederlandse 
broeder Sebastiaan die in de Franse broedergemeenschap Taizé 
leeft.  
Samen met nog een Nederlandse broeder 
zal broeder Sebastiaan in Dinxperlo een 
workshop verzorgen over de spiritualiteit 
van Taizé. Broeder Sebastiaan (nu 49 
jaar) was 20 toen hij een bijzonder roe-
ping ervoer: ‘Ik wilde de rest van mijn 
leven in Taizé zijn, waar ik vanuit mijn 
leven iets kan meegeven aan andere 
mensen’. Het was niet de rust die hem 
aansprak, maar juist de mensen die er 
komen.  
‘Als je rust zoekt, moet je naar een ander klooster gaan. Taizé trok 
mij juist doordat we hier bezig zijn met hele wezenlijke dingen. Met 
geloof, bidden en delen. Met verzoening van cultuur en taal. Ieder-
een is welkom in Taizé. Als broeders willen wij een gemeenschap zijn 
die open staat voor alle jongeren van de wereld.’ 

De Regionale Taizé-dag op 26 september zal 
beginnen en eindigen met een korte Taizé-
viering. Verder kan iedereen twee work-
shops naar keuze volgen. De workshops zijn 
onderverdeeld naar leeftijdscategorie (jon-
geren (=15-plussers) en 30-plussers). De 
begin- en slotviering en de maaltijd zijn 
gemeenschappelijk. Tussen de vieringen en 
workshops door is er gelegenheid voor 
koffie/thee, warme maaltijd, ontmoeting en 

bijkletsen. Het programma begint om 12.45 uur in de ontmoetings-
kerk in Dinxperlo. Er is o.a. keuze uit de volgende workshops: 
1. Spiritualiteit en leven in Taizé – Broeder Sebastiaan uit Taizé 
2. Rock met inhoud – Ds. Hans van Dalen uit Varsseveld 
3. Een kijk op de ikonen van Taizé – Marian van Delft uit Neede 
4. Spannende spiritualiteit – Ds. Jan Peter Prenger uit Neede 
5. Zingen/begeleiden van Taizé-liederen - Elske te Lindert uit Oeding 
6. Schilderen van bijbelverhalen – Ds. Wim de Jong uit Halle 
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7. Meditatie - Pater Ton Bun uit Lievelde 
8. Geloven in deze tijd - Marten Jan Kooistra uit Aalten 

Op www.kerkvenster.nl/taize is uitgebreide informatie over de 
workshops te vinden en over wat Taizé precies inhoudt. Geef je nu 
op voor de regionale Taizé-dag. Inschrijven kan via het inschrijffor-
mulier op de website tot 12 september 2010. 
                                                               Erik Schokkin 
 
 

“Cultuur in de kerk” gaat verder! 
 

Na het beslist redelijk tot goed  te noemen succes in de afgelopen 
winter heeft de commissie “Cultuur in de kerk” onlangs besloten ook 
voor het komende winterseizoen opnieuw een aantal concerten en/of 
voordrachten te organiseren. De commissieleden hebben er zin in en 
de eerste activiteit zit er aan te komen! Het is de commissie n.l. ge-
lukt om op 3 oktober a.s. het Achterhoeks Bachkoor voor een prach-
tig concert naar onze Johanneskerk te halen. 
Het Achterhoeks Bachkoor zal onder de bezielende leiding van haar 
dirigent Hans de Wilde ’s middags om 15.00 uur (noteert u deze tijd 
alvast in uw agenda) een a-capella concert verzorgen. Tijdens dit 
concert zullen niet alleen werken van Bach ten gehore worden ge-
bracht, maar wordt ook geput uit composities van o.a. Gabriëli, Men-
delsohn,  Brahms, Brückner, Saint-Saëns en Manneke. Kortom, een 
concert om van te smullen! 
De voorverkoop van toegangskaarten (€ 10,00 per kaart incl. con-
sumptie in de pauze) zal vanaf  20 september plaats vinden vanuit 
de Johanneshof, bij DA drogisterij Kersjes op de Nieuwmarkt en via 
het secretariaat van het Bachkoor (tel. nr. 0545-273207)  
Voor de volledigheid geven wij u hierbij ook nog even de adressen 
van de commissieleden, waar u altijd nadere informatie kunt verkrij-
gen: 
Geert-Anne Bijker, Lisztstraat 4, Lichtenvoorde 
Gerrit Bosman, Händelstraat 2, Lichtenvoorde 
Bas Tieltjes, Rossinistraat 6, Lichtenvoorde 
Graag tot 3 oktober! 

Gerrit Bosman 
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Missie-Zendingskalender 2011. 
 

Net als in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een Missie-
Zendingskalender beschikbaar. Dit jaar komt de kalender uit Afrika. 
Als Afrika zich echt wil ontwikkelen moet het uitgaan van de eigen 
kracht en de eigen behoefte. Nu baseren Afrikaanse landen zich vaak 
op westerse concepten die niet bij het continent passen. Afrikanen 
moeten hun eigen tradities en kennis koesteren en slechts die ideeën 
uit het westen overnemen, die bij hen en hij hun cultuur passen.  
Dat is de overtuiging van Anthony Nwachukwu, die met zijn volko-
men eigen beeldtaal dit jaar de Missie-Zendingskalender siert. 
In dertien kleurrijke schilderijen staan milieu en samenleving uit het 
Afrikaanse continent centraal. Vooral zijn vaderland Nigeria domi-
neert in de schilderstukken voor deze kalender. Het is droevig ge-
steld met het milieu en het land kampt met grote armoede. De Nige-
rianen spreken zich steeds luider uit voor een eerlijker verdeling van 
de inkomsten uit olie en andere grondstoffen. 
 

Afrika heeft nieuwe ideeën nodig om de grote problemen op eigen 
wijze te kunnen oplossen, vindt Anthony Nwachukwu, die als kunste-
naar zijn licht hierover laat schijnen. Hij beeld het leven uit in diverse 
sprekende taferelen, zoals een hongerdoek, een levensboom, een 
gouden sierraad, de parels van onze kroon, diverse gezichten en 
nieuw leven, "Afrika danst het leven". 
Een kleurrijke kalender voor het goede doel, die als thema "Reiken 
naar Licht" heeft mee gekregen,  
De Missie-Zendingskalender kunt ook u in bezit krijgen! 
Hebt U belangstelling voor de kalender, hij ligt ter inzage in de Jo-
hanneshof. Hij kost dit jaar 8 euro. Laat het ons weten, dan bezor-
gen we hem bij u thuis. 

Netty Niewold tel. 372245  
Johan te Bokkel tel.372779 
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Activiteiten Commissie Vorming & Toerusting 
 

Vrije-inloop ochtend 
 

De Johanneshof heeft iedere woensdagochtend haar deuren geopend 
voor een vrije-inloop ochtend, van 9.30 uur tot 11.30 uur.  
 

U kunt er terecht voor een praatje of een spelletje (rummikub, sjoe-
len, of een andere activiteit). Of zoek een plekje aan de leestafel. 
Daarnaast kunt u ook rustig binnenwandelen om de actuele expositie 
van dat moment te bewonderen. Kortom: of u nu komt voor een 
stukje gezelligheid of om zomaar lekker rustig te zitten: u bent van 
harte welkom! 
Wanneer: iedere woensdagochtend, vanaf 9.30 uur 
 

Crea-doe-avonden 
 

Omdat het gemeentecentrum de Johanneshof meer wil zijn dan al-
leen een plaats voor bezinning maar ook een plaats voor ontmoeting 
en ontspanning willen wij u van harte uitnodigen voor onze ‘crea-
doe-avonden’. Omdat het gewoon heel leuk is om samen creatief 
bezig te zijn.  
De onderwerpen die aan bod komen zijn heel verschillend maar wel 
steeds creatief en het biedt de gelegenheid om op vaak eenvoudige 
wijze verrassende of leuke creaties te maken. De leiding is in handen 
van enkele dames die de nodige deskundigheid en ervaring bezitten.  
Voor basismateriaal wordt veelal gezorgd maar soms wordt u ver-
zocht zelf enkele zaken mee te nemen. Hieronder ziet u de extra in-
formatie per keer:  
 

datum     thema meenemen     kosten 
07-10-10   Collage       € 12,50 
21-10-10   Vilten sjaal    2 Handdoeken                    € 10,00 
04-11-10  Ketting Haken     Haaknaald(=ook aanwezig) €  2,50  

 (excl. kralen en draad) 
18-11-10    Servettenbol  60 servetten (3-laags bij Action)€ 3,50 
                                         schaaltje 
 

De kosten per bijeenkomst, ter plekke te voldoen. De koffie is bij de 
prijs inbegrepen. Alle bijeenkomsten vinden plaats op de donderdag-
avond, om 19.30 uur (dan drinken we eerst samen koffie). U kunt 
zich aanmelden voor een enkele activiteit of voor alle avonden. 
Voor deze activiteit hanteren we een minimum aantal deelnemers 
van vijf personen (anders gaat het niet door) en een maximum van 
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vijftien personen (anders wordt de groep te groot). Geef u dus tijdig 
(uiterlijk vier dagen vóór de activiteit) op!  
 
U kunt zich aanmelden bij:  Bea Ton, tel. 06 44590643,   

of via email: bea.ton@hccnet.nl 
 

Bloemschikken  
 

Na de enthousiaste reacties van het vorige seizoen kon een vervolg 
niet uitblijven. Ook dit seizoen willen wij u graag onze cursus bloem-
schikken aanbieden. Het is een kennismaking met een aantal basis-
technieken. De leiding is in handen van enkele dames die de nodige 
ervaring bezitten. Eigenlijk is het gewoon gezellig samen bezig te zijn 
met bloemen en materialen.  
 

Het is voor ons (en uzelf) plezierig als u zelf de benodigde gereed-
schappen (schilmesje, schaar, evt. draadtangetje) mee wilt nemen. 
Voor oase en draad wordt gezorgd. Hieronder ziet u de extra infor-
matie per keer. Op de avonden zal een proefontwerp voor de eerst-
volgende avond aanwezig zijn: 
 

Datum  onderwerp          meenemen 
14-10     Bloemen           fantasieschaal of vaas bloemen takje, blad 
28-10     Herfststuk        vaas/schaal, eikels, kastanjes, bloemen 
          alles wat met herfst te maken heeft 
11-11     Surprisestuk      schaal aanwezig, 

                           kleine bloemen, takjes, blad  
25-11     Adventsstuk      alles wat met kerst te maken heeft  
 
De kosten bedragen € 3,- per bijeenkomst, ter plekke te voldoen. De 
koffie is bij de prijs inbegrepen. Alle bijeenkomsten vinden plaats op 
de donderdagavond, om 19.30 uur (dan drinken we eerst samen 
koffie). U kunt zich aanmelden voor een enkele bijeenkomst of voor 
alle avonden. 
Voor deze activiteit hanteren we een minimum aantal deelnemers 
van vijf personen (anders gaat het niet door) en een maximum van 
vijftien personen (anders wordt de groep te groot). Geef u dus tijdig 
(uiterlijk vier dagen vóór de activiteit) op!  
U kunt zich aanmelden bij: Carelien Lensink, tel. 372414,  

of via email: lensink46@hetnet.nl 
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7 + 1, Een basiscursus geloven 
 

Wilt u meer weten over het christelijk geloof? Of het nu is, omdat u 
er nooit zoveel in gezien hebt, maar toch wel eens meer wilt weten, 
óf omdat u het gewoon boeiend vindt om met anderen in gesprek te 
gaan over geloven: in beide gevallen bent u bij deze mini-cursus aan 
het juiste adres.  
De basiscursus 7+1 Geloven is een cursus over 
het christelijk geloof. De vorm zoals wij die in 
Lichtenvoorde aan u willen aanbieden is een 
soort van ‘light’ variant. In vier bijeenkomsten 
kijken we naar een aantal kernbegrippen in het 
geloof. De leiding is in handen van ds. Hans Hin-
kamp. De aangeboden teksten en DVD-beelden 
geven stof tot nadenken en bieden ruimte voor 
bezinning. 
 

14-10-2010 Geloven  
In de eerste bijeenkomst is het thema: geloven. Een thema waar van 
alles over te zeggen is. Maar er zal ook volop ruimte zijn hier over in 
gesprek te gaan of vragen te stellen. 
 

28-10-2010 Ervaringen met God 
Tijdens de tweede bijeenkomst komen ontmoetingen met God en 
Godsbeelden aan de orde. Vanzelf gaat het daarmee ook over de 
Bijbel als bron van verhalen over zulke ontmoetingen met God.  
 

11-11-2010 Jezus ontmoeten 
God laat zich niet in een naam of een beeld vatten. Toch zeggen 
christenen dat zij God in Jezus herkennen. Daarom staat in de derde 
bijeenkomst de ontmoeting met Jezus centraal. Allereerst de verha-
len over zijn leven. Er is ruimte voor vragen die het allemaal op kan 
roepen.  
 

25-11-2010 Geloven met een kruis 
In deze bijeenkomst gaat het over de kruisiging van Jezus en over de  
opstandingservaringen erna en over de betekenis hiervan.  
 

Of u nu voor het eerst kennis maakt, of uw geloof wilt vernieuwen of 
verdiepen: u bent van harte welkom! Alle avonden beginnen om 
20.00 uur, in de Johanneshof. 
 
U kunt zich aanmelden bij: ds. Hans Hinkamp, tel. 371409 
    of via email: dshinkamp@gmail.com 
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Marcuskring 
De Marcuskring is ontstaan rond het evangelie naar de beschrijving 
van Marcus. Een handjevol deelnemers groeide uit tot een enthousi-
ast tiental. 
 

We lezen met aandacht een bijbelgedeelte, waarna we aangeven wat 
ons opvalt of voor vragen stelt. Hieruit ontstaat als vanzelf het ge-
sprek. Vaak zien we zomaar verbanden met de actualiteit of met ons 
eigen levensverhaal. Plezierig is ook dat er katholieke deelnemers 
zijn. De begeleiding is in handen van ds. Margreet Bouwman - Las-
seur, emeritus predikante.  
 

Nieuwsgierig geworden? Kom vrijblijvend een ochtend langs! 
Aanmelden bij: ds. Margreet Bouwman – Lasseur (372436)  

  of Jan Gillissen (372522). 
 

Wanneer: elke veertien dagen op woensdagochtend, van 10.00 - 
11.30 uur 
 

Open tafel 
De Open Tafel wordt op de derde vrijdag van de 
maand, van 11.30 uur tot ca 13.30 uur, gehou-
den. Het seizoen loopt van september tot en 
met april (uitgezonderd de maand december). 
De maaltijd wordt geopend met een Bijbellezing 
en gebed en afgesloten met een gezamenlijk 
dankgebed. Natuurlijk staat "gezelligheid" ook 
op het menu. Voor vervoer kan worden gezorgd. 
 

Twee dagen vóór de maaltijd worden de “vaste” 
disgenoten gebeld om te horen of zij komen en of ze een gast mee-
nemen. Gast kan iedereen zijn. Met diëten/wensen wordt rekening 
gehouden. 
De eigen bijdrage bedraagt € 3,50.  
Gasten hoeven niets bij te dragen. 
Aanmelden bij: Joke Lubbers (372549) of  
                 bij  Jan te Boveldt (379378). 
Wanneer: derde vrijdag van de maand, 11.30 uur 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Sjors Tamminga, tel. 0544 – 37 27 52,  
email: sjors.tamminga@planet.nl 
Joke Lubbers, tel. 0544 – 37 25 49  
ds. H. Hinkamp, tel. 0544 – 37 14 09, email: hans@hinkamp.info 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 3 

oktober  

De kopij moet uiterlijk woensdag 22 september zijn ingeleverd bij:  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 
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Onderweg in oktober 
 
loslaten 
 
Iemand op televisie. Huis en haard in vlammen opgegaan. “Gelukkig 
hebben we elkaar nog”. Je kijkt en denkt: Ja, zo is het. Is mooi ge-
dacht, maar hoe het echt is besef je pas als je het zelf meemaakt. Of 
als je iemand in je nabije omgeving ziet die dat overkomt. Of die om 
andere redenen moet loslaten.  
In Matteüs een bekende tekst met goede raad. Geen schatten ver-
zamelen op aarde waar mot en roest ze maar aantasten. Verzamel 
een schat in de hemel. Mooi gezegd, maar wat en hoe?  
 
Iemand van zesentachtig. Begint te wennen aan het idee dat ze er-
gens komende winter zal verhuizen naar het bejaardenhuis. Maar 
onverwacht snel (een kwestie van enkele weken na aanvraag) komt 
er al een plek vrij. En dan begint het grote uitzoeken. Het loslaten. 
“Wat verzamelt een mens veel”, verzucht ze regelmatig. Briefjes 
worden voorgelezen (ze ziet heel slecht), van foto’s wordt verteld wie 
erop staan. Waarom is dat cassettebandje bewaard? Alles gaat door 
haar handen. Herinneringen die eraan vast zitten komen boven. Oor-
logstijd in Rotterdam. Huwelijk en verhuizingen. Geboortes. Overle-
den broer en zus. Overleden dochter. Overleden vrienden en beken-
den.  
 
Dankzij dat cassettebandje heb ik op een doordeweeksedag, al glas-
werk inpakkend, een preek over Prediker gehoord. Bekende verzen 
meegeneuried. Het bandje bleek uiteindelijk bewaard om de voorbe-
de aan het eind van de dienst. En wat die Prediker predikt lijkt veel 
op één van de waarheden van het Boeddhisme. Die waarheid zegt 
dat de oorzaak van lijden gehechtheid en begeerte is. Dus niet het 
hebben van dingen, het ervan genieten, veroorzaakt lijden. Pluk de 
dag! (zegt Prediker). Maar het niet kunnen loslaten, het gehecht zijn. 
Dat veroorzaakt lijden. Iets om over na te denken.  
 
Ondanks al dat vermoeiende uitzoeken, dat zoveel moeten loslaten, 
kijkt die zesentachtigjarige uit naar het wonen in het bejaardenhuis. 
Ze laat los, maar weet dat ze niet losgelaten wordt. Dankzij die he-
melse schat. Ik ben wel gaan begrijpen waarom gesproken wordt 
over ‘de kunst van het loslaten’. Het is een kunst. Een kunst die zij 
beheerst. Ik heb bewondering voor haar. Mijn moeder. 
         marja 
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kerkdiensten  
 
 
zondag 3 oktober Derde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. M. Bouwman – Lasseur 
 Israëlzondag 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Israël 
 
zondag 10 oktober Vierde zondag van  de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer C. Langbroek 
 Deurcollecte: KIA Werelddiakonaat 
  
zondag 17 oktober Vijfde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp  
 Welkom: mevr. H. Breedijk 
 Deurcollecte: Algemeen kerkenwerk 
 
zondag 24 oktober Zesde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Dialectdienst m.m.v. het koor Vocalista  
 Welkom: de heer T. van de Giessen 
 Deurcollecte: Ned. Bijbelgenootschap 
 
vrijdag 29 oktober       Huwelijksviering in de Johanneskerk 
14.00 uur                   Arjan Boomkamp en Mirjam Steenbeek 
                                 voorganger ds. H. Hinkamp 
    
zondag 31 oktober Zevende zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. A.F.U. Braakman uit Diepenheim 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: Verwarming 
 
woensdag 3 november Dankdag voor gewas en arbeid 
19.30 uur Ds. J.P. Prenger 
 Deurcollecte: De Hoop 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag  3 oktober staan we  stil  bij  de  bronnen  van ons christelijk 
geloof en onze verbondenheid met Israël. Muzikale medewerking  is  
er  van  Johan Meerdink  op  klarinet  en Bas Tieltjes op piano/orgel.  
 
Zondag 17 oktober wordt het, letterlijk en figuurlijk, een speelse 
dienst. De kinderen blijven deze keer in de kerk voor een passend 
verhaal. Muziek is er van gospelband van Amio. 
 
Zondag 24 oktober is er een viering in het Achterhoeks dialect. Het 
koor Vocaliste zorgt voor bijpassende zang.  
 
Zondag 31 oktober is er een ruildienst. Deze zondag is ds. Braakman 
uit Diepenheim de voorganger terwijl ds. Hinkamp in Diepenheim zal 
voorgaan. 
 

 

Gezinsdient 17 oktober 
Zand, stenen, water, beelden en mu-
ziek… dat zijn de bouwstenen voor 
de gezinsdienst op 17 oktober. De 
muziek wordt verzorgd door gospel-
band Amio uit Aalten. Met vlotte lie-
deren zullen ze deze dienst kleur 
geven en regelmatig zullen we met 
hen meezingen. De kinderen kunnen 
letterlijk een steentje bijdragen aan het thema: het huis op de rots. 
Ds. Hinkamp zal proberen het geheel in goede banen te leiden. Al 
met al een levendige dienst voor jong en oud: WELKOM!!! 
 

Dialect kerkdienst 24 oktober 
Regelmatig komt het verzoek: kunnen we niet een keer een dialect-
dienst houden? Aan dit verzoek wordt gehoor gegeven op 24 okto-
ber. Niet alleen is de schriftlezing en de overdenking in het achter-
hoeks dialect, maar ook de zang en de samenzang.  

Muzikale medewerking is er van 
het koor Vocaliste onder leiding 
van Gerrit te Lindert. Het zal 
gaan over ‘zien en gezien wor-
den’. U bent van harte welkom 
en… neem eens een ander mee! 
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 AGENDA 
 
   2 okt. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
   4 okt. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
   5 okt. Ouderlingenvergadering Richtershof  20.00 uur 
   6 okt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
   6 okt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
   7 okt. K.R.M. vergadering  Richtershof  20.00 uur 
   7 okt. Evaluatie Heroldbezoek Adelaarswiek  20.00 uur 
 13 okt. Inloopmorgen   Adelaarswiek  09.30 uur 
 13 okt. Gemeenteavond  Johanneshof  20.00 uur 
 14 okt. Bloemschikken  Zaal 2   19.30 uur 
 15 okt. Open Tafel   Richtershof   11.30 uur 
 16 okt. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
 18 okt. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
 19 okt. Moderamen   Richtershof   20.00 uur 
 20 okt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 20 okt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
 21 okt. Crea doe   Zaal 2   19.30 uur 
 26 okt. Kerkenraadsvergadering Consistorie  20.00 uur 
 27 okt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 28 okt. Bloemschikken  Zaal 2   19.30 uur 
 30 okt. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
  1 nov. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
                                                                             
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 
 
 
 
 
In memoriam ds. C. P. T. Rijper. 
 

Op vrijdag 10 september jl. is na een kort ziekbed ds. Cornelis Pieter 
Timotheus Rijper in de leeftijd van 90 jaar overleden. 
Ds. Rijper is predikant geweest van de Gereformeerde Kerk te Lich-
tenvoorde in de oorlogsjaren (1943- 1946). Hij was dominee in oor-
logstijd wat hem zeer heeft getekend, mede door het verlies van 
twee broers en van zijn vader die ook dominee was. Zij zijn om het 
leven gekomen door het verzet tegen de Duitsers. Ds. Rijper moest 
soms onderduiken (bij de familie Geurink) omdat hij mensen opriep 
tot verzet. Ds. Rijper ging regelmatig voor in risicovolle onderduiker-
diensten.  
 

Ds. Rijper heeft de kerk in Lichtenvoorde opgebouwd en zo is het in 
zijn gehele leven gegaan. Hij was een “Kees de Bouwer” 
Toen hij op 8 september 1946 afscheid nam van Lichtenvoorde, had 
dat te maken met zijn huisvesting. Er was toen nog geen pastorie en 
zij waden daarom genoodzaakt tot inwoning. 
Na Lichtenvoorde is hij naar Meppel gegaan en na Meppel is hij ver-
trokken naar Amsterdam-Watergraafsmeer en vervolgens naar Am-
sterdam Zuid Oost (de Bijlmer). Bij deze gemeenten is hij betrokken 
geweest bij de bouw van vier kerken. Ook hier weer was hij bouwer. 
Zijn leus was: “Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert 
voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer”.   
Met de boor in z’n tas ging hij op stap naar nieuw ingekomenen. Hij 
wist dat de muren erg hard waren en zo kon hij ze van dienst zijn. 
Tot slot is ds. Rijper nog 5 jaar werkzaam geweest in Weesp bij ds. 
Pruiksma. 
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 Op zondag 29 april 2007 was ds. 
Rijper aanwezig bij de sluiting van de Gereformeerde Kerk aan de 
Nieuwe Maat. Het laatste woord van ds. Rijper was een zegenbede:  
“Moge de Almachtige het wel met u maken en u veilig doen gaan.” 
 
Een aantal afgevaardigden uit Lichtenvoorde was aanwezig in de 
dienst van Woord en Gebed  op woensdag 15 september jl. in de 
kerk De Nieuwe Stad te Amsterdam. 
Door iedere gemeente waar ds. Rijper heeft gestaan werd er een 
kaars aangestoken. Zo ontstak de eerste dopeling  van ds. Rijper n.l.  
Dinie te Bokkel de kaars voor Lichtenvoorde. 
Aan het eind van de dienst deden alle aanwezigen hem staande uit-
geleide tot de uitgang, waarna hij is begraven in het familiegraf te 
Leiden. Wij danken God voor ds. Rijper om wat hij voor velen en ook 
voor onze kerk heeft betekend. Wij mogen het doen met zijn woor-
den  “Moge de Almachtige het wel met u maken en u veilig doen 
gaan.”  

Namens de kerkenraad  
Sjors Tamminga 

 

In memoriam Noortje Wensink 
 

Op 23 juli is overleden Noortje Wensink. 
Zij was pas twee dagen oud. Haar ouders, Monique Prinsen en Roy 
Wensink hadden zich verheugd op de komst van hun eerste kindje, 
maar tijdens de zwangerschap had Noortje een groeiachterstand. Na 
bijna 30 weken is zij in Nijmegen ter wereld gekomen. Een klein 
mensje van 6 ons. In het ziekenhuis is zij gedoopt en heeft twee da-
gen gevochten voor haar leven. Omringd door de liefde en de zorg 
van haar ouders is ze overleden in de armen van haar ouders. 
Een kindje dat zo welkom was heeft het niet gered. 
Het is moeilijk om woorden te vinden waarmee je met dit verdriet 
kunt leven. 
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Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
29 aug. bij de fam. Wensink-Prinsen,  
           Winterswijkseweg 9 in Vragender 
   en mevr. Dekker, Vogelkersstraat 23. 
 5 sep.  bij mevr. J. Wamelink, Kerkdijk 6  
           en de fam. Scholten, Rapenburgsestraat 44. 
12 sep. bij mevr. Helmich, Varkensmarkt 14/03  
           en de heer Klomp, ds. Van Krevelenstraat 12. 
19 sep. bij de fam. Lubbers, Irenestraat 47  
           en de fam. Ebbers Markerinkdijk 2c in Barlo. 
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Verjaardagen 
 
  9 okt. mevr. J.G. te Hofsté-Roerdinkholder, Esstr. 10/41, 87 jaar. 
10 okt. mevr. J.G. Hillen, Aaltenseweg 10g, 87 jaar. 
11 okt. de heer E.J. Helmink, Willemshof 7, 84 jaar. 
19 okt. mevr. J.H. Eskes-Jansen, Esdoornstraat 6, 78 jaar. 
23 okt. mevr. T. Kestens-IJkema, Patronaatsstraat 20/11, 76 jaar. 
25 okt. de heer D. Veerbeek. Beumweg 6 in Vragender, 76 jaar. 
28 okt. de heer J. Maters, Patronaatsstraat 20/02, 87 jaar.  
 1 nov. mevr. C.E. te Giffel-Geessink, G. Bomansstraat 29, 97 jaar. 
 1 nov. mevr. J.B. Hillen-Hijink, Nieuwe Maat 3, 86 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare ze-
gen. 
 

Beёindiging contract ds. Jan-Peter Prenger 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Neede heeft ons 
ervan op de hoogte gesteld dat het contract dat is afgesloten tussen 
onze gemeente en de Protestantse Gemeente te Neede omtrent de 
detachering van ds. Jan-Peter Prenger niet wordt verlengd per 1 april 
2011.  
De reden is dat één van de predikanten van Neede, ds. W. Alserda, 
een beroep heeft aanvaard naar de Protestantse Gemeente te Vlis-
singen en per 1 oktober 2010 de gemeente Neede verlaat. 
Dit betekent concreet dat op 1 april 2011 de werkzaamheden van ds. 
Jan-Peter Prenger in onze gemeente zullen eindigen. We zijn niet blij 
met de mededeling van Neede, maar het is in overeenstemming met 
de gemaakte afspraken. 
Het moderamen en de kerkenraad zullen op korte termijn zich bera-
den en bespreken welke mogelijkheden er zijn om de ontstane vaca-
ture, hopelijk per 1 april 2011, ingevuld te hebben. 
                                                                  Namens de kerkenraad 
                                                                                 Flip de Bruijn 
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VANUIT DE KERKENRAAD   
 
 
Kerkenraadsvergadering  
van 7 september 2010 
 

Door de afwezigheid van scriba Flip de Bruin  (in verband met vakan-
tie) neemt Sjors Tamminga het waar voor hem.  
 

De benodigde papieren voor horeca activiteiten in de Johanneshof  
zijn rond en ook met scholing is men volop bezig. 
Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen over de geluidsinstal-
latie in de kerk zal daaraan gewerkt worden.  
De vraag werd gesteld hoe we verder gaan met de zendingsbus bij 
de uitgang van de kerk. Wat doen we met de postzegels en de bij-
dragen. Dit alles zal in de diaconie besproken worden. De verlichting 
rondom de kerk zal dit jaar door de gemeente gerealiseerd worden. 
Ook zal de kerk op het glasvezelnet worden aangesloten. 
Op het ouderlingenberaad van 24 augustus kwam aan de orde, hoe 
we omgaan met de gebeden, noem je namen of houd je het alge-
meen. We gaan dit bespreken samen met de gemeente op dankdag 
voor het gewas, met als  Thema:  “Omzien naar elkaar”  
Evaluatie startzondag/ gemeentezondag: 
Aantal deelnemers 60 gemeente leden. Voor herhaling vatbaar. Posi-
tief ontvangen. Het eten was heerlijk en voldoende. 
Opmerking om ook de activiteiten voor het nieuwe seizoen even 
vooraf te presenteren. Voor de vrijwilligersavond werden ook een 
aantal suggesties gegeven. Het punt vacatures in de kerkenraad is 
ook aan de orde geweest. Over enige tijd zal alles wat duidelijker 
zijn.  
Gemeenteavond inzake nota samenwerking 
Op 13 oktober is er een gemeentevergadering in Lichtenvoorde met 
als thema de toekomstige samenwerking met Groenlo. Presentatie 
door Flip de Bruin. Op 14 oktober is er een gemeentevergadering in 
Groenlo met als thema de toekomstige samenwerking met Lichten-
voorde. Presentatie Joop ter Horst. 
Voor Vorming en Toerusting zal een voorlopig aanvangsbedrag 
worden toegekend. Graag nog nieuwe mensen als versterking voor 
V.en T. 
De Jongerenkerk start op 1 oktober. 
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Bij de kindernevendiensten worden de ouders ook ingeschakeld 
om te helpen. Ook hier komen we mensen te kort. 
De beheerdercommissie organiseert op 3 oktober een J.S. Bach 
concert in de Johanneskerk. 
Peiling gehouden in de kerkenraad om de vergaderavond van dins-
dag te verplaatsen dit  i.v.m. het voorzitterschap van Sjors Tammin-
ga. Woensdagavond is door iedereen die aanwezig was gekozen als 
vergaderavond voor het nieuwe jaar.  
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraad? 
U kunt altijd even contact opnemen met één van de leden van de 
kerkenraad. 

Waarnemend scriba 
Sjors Tamminga  

 
Langs heilige huisjes 2010 
 

In oktober 2010 wordt voor de derde keer het project “Langs heilige 
huisjes. Religieus erfgoed in Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Su-
derwick” georganiseerd. Dit jaar staan de heilige huisjes in het teken 

van de Kunst.  
 

De opening vindt plaats op don-
derdagavond 14 oktober 2010 
in de St. Michaelskirche in Su-
derwick, de afsluiting op zon-
dagmiddag 24 oktober 2010 in 
de RK Helenakerk te Aalten. Op 
vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 
17, vrijdag 22 en zaterdag 23 
oktober 2010 openen diverse 
religieuze organisaties van 
13.30 uur tot 17.00 uur hun 

gebouwen voor publiek. Ook de bibliotheek, musea en scholen ne-
men deel aan het project. Voor jong en oud worden er bijzondere 
activiteiten georganiseerd rond het thema Kunst en men kan zich op 
bijzondere wijze langs de opengestelde locaties laten vervoeren.  
Voor meer informatie zie www.vvvaalten.nl.  
Van harte aanbevolen namens Vorming en Toerusting. 

                       Sjors Tamminga                                                                                              
Mevrouw W. van der Kieft  
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Gemeenteavonden 13 en 14 oktober 2010  
 
We hebben u via kerkenraadverslagen en artikelen al een aantal ke-
ren geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheden om tot 
een verdere samenwerking tussen onze gemeente en de Hervormde 

Gemeente Groenlo te komen. Om het geheugen op te frissen een 
korte terugblik.  
Een ingestelde commissie samenwerking Groenlo-Lichtenvoorde 
heeft in een discussienota “Samen sterk, meer dan de som der de-
len” de mogelijkheden van samenwerking in beeld gebracht. Na een 
aantal discussieronden in moderamina en kerkenraden is de geza-
menlijke conclusie getrokken om in te zetten op meer samenwerking 
om elkaar zo beter te leren kennen. Voorbeelden zijn op korte ter-
mijn kanselruil, Vorming en Toerusting, contacten ouderlingen, dia-
kenen, kerkrentmeesters, PVG/HVD Groenlo, catechese en jonge-
renwerk. Latere mogelijkheden zijn o.m. waarnemen in elkaars ker-
kenraadsvergaderingen en een gezamenlijk kerkblad. Of het tot een 
fusie zal komen laten we open. Een eventuele fusie moet voortvloei-
en uit een natuurlijk groeimodel. In de kerkenraadsvergaderingen 
van Groenlo en Lichtenvoorde is deze slotsom aanvaard als leidraad 
en intentie voor toekomstige ontwikkelingen. Dit is een principe-

besluit. Tot zover de voorgeschiedenis.  
Door de kerkenraden is tevens het vervolgtraject vastgelegd. We 
houden twee gelijkwaardige gemeenteavonden, te weten 13 okto-
ber 2010 in Lichtenvoorde en 14 oktober 2010 in Groenlo. Wie 
op de datum van 13 oktober 2010 in Lichtenvoorde niet kan, heeft 
de mogelijkheid de avond in Groenlo te bezoeken en omgekeerd. We 
willen op de avonden het rapport en de besluitvorming in de kerken-
raden presenteren en vervolgens graag uw mening horen. De uit-
komst van beide avonden vormt de basis voor definitieve besluit-
vorming in de kerkenraden van Groenlo en Lichtenvoorde.  
De avond in Lichtenvoorde begint om 20.00 uur in de Johannes-
hof. De avond in Groenlo wordt gehouden in het verpleeghuis de 
Molenberg, eveneens om 20.00 uur. We rekenen op een grote op-
komst. Het gaat tenslotte om belangrijke stappen in ons gemeente-
zijn.   
                                                                  Namens de kerkenraad 
                                                                      Flip de Bruijn, scriba      
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Verslag van de vergadering van de Classis.  
 
De classis Winterswijk, bestaande uit afgevaardigden van de acht 
kerkelijke gemeenten uit de regio, vergaderde op 15 september 
2010 in Dinxperlo. De vergadering wordt geopend met een 
bezinningsmoment in de Dorpskerk, dat wordt verzorgd door de 
plaatselijke predikant ds. H. Veer. Hij mediteert n.a.v. Psalm 19 vers 
14. Vervolgens neemt de voorzitter ds. Chr. de Jonge de leiding van 
de vergadering in het kerkelijk centrum op zich. De belangrijkste 
agendapunten zijn - naast de gebruikelijke kerkordelijke, 
huishoudelijke en gemeentelijke zaken – de presentatie van de 
Protestantse Gemeente i.w. van Dinxperlo en de informatie van de 
gemeenteadviseur, de heer Floor Barnhoorn. Dominee Veer schetst 
een beeld van de gemeente Dinxperlo, waarbij hij aangeeft dat deze 
uit ruim 3000 leden bestaat met hieraan verbonden drie predikanten. 
Men werkt met een aantal bezoekgroepen gericht op senioren, 
zieken, zorginstellingen, jeugd en jongeren e.d. Er is al geruime tijd 
een predikantsvacature, die – zoals het er naar uitziet – op een 
andere wijze zal worden ingevuld. De kerkelijke gemeente beschikt 
over drie kerkgebouwen t.w. de Dorpskerk, de Ontmoetingskerk en 
de Heurnse Kerk. Gelet op het kerkbezoek en de financiën zal er op 
den duur een kerk, t.w. De Dorpskerk, beschikbaar blijven voor de 
eredienst Deze zal aan de eisen des tijds worden aangepast.  
 
Momenteel wordt de aandacht van de kerkenraad gevraagd voor de 
aanpassing van de destijds afgesloten federatieovereenkomst en 
vervolgens voor de definitieve fusie met bijbehorende formaliteiten. 
Zoals dit ook elders het geval is zijn er ook emoties van 
gemeenteleden die bij de besluitvorming rondom het afstoten van 
een kerkgebouw een rol spelen. De heer Floor Barnhoorn, die 
inmiddels een goede bekende voor velen is, presenteert zich in zijn 
functie van gemeenteadviseur en geeft aan welke mogelijkheden er 
zowel regionaal als plaatselijk zijn op het gebied van cursussen over 
pastoraat, diaconaat, liturgie, lectoren, ambtsdragers, jeugdwerk 
e.d. Nadere informatie over komende cursussen is bij hem onder 
telefoonnummer 06 15908558 te krijgen. De voorzitter geeft vanuit 
de MGO-werkgroep informatie over de voortgang van de missionaire 
activiteiten in de gemeenten. Vanuit de landelijke werkgroep wordt 
er ingaande 1 januari 2011 een nieuwe ronde opgestart. Alle classes 
worden weer bezocht en over en weer zullen mogelijke initiatieven 
en ervaringen elders worden uitgewisseld. De interclassicale 
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werkgroep zal gemeenten informatie verstrekken met ideeën over 
het opzetten van 'projecten' die gericht zijn op de communicatie van 
buiten naar binnen de kerk. De eerstvolgende classisvergadering 
wordt op donderdag, 18 november 2010 om 19.30 uur in Eibergen 
gehouden.      

S. Kuijt, 1e scriba  
 

De dood leeft, zou je zeggen. 
 

De laatste tijd zijn er regelmatig lezingen en onderwerpen rondom de 
dood. En steeds blijkt er best veel belangstelling voor te zijn.  Toen 
wij Leo Fijen vroegen of hij een lezing wilde geven en over welk on-
derwerp hij wilde komen praten, kwam hij ook met een onderwerp 
over de dood en rouw. 
 

Zeker in deze maand met Allerzielen in de Katholieke kerk en de Ge-
dachteniszondag in de Protestantse kerk zal deze lezing aanspreken. 
 

Leo Fijen was eindredacteur en presentator van het programma 
Kruispunt van de RKK en daarmee het best bekeken religieuze tele-
visieprogramma van Nederland. Nu is hij hoofd Cultuur en Gods-
dienst van de KRO. 
Ook is hij de schrijver van boeken als ‘Het jaar dat mijn vader stierf’, 
‘Hoe word ik gelukkig’ en ‘De ouders van Volendam’.  
 

Leo Fijen schrijft over het onderwerp het volgende; 
“Rouwen om je ouders, dat betekent wachten op hun dood als dat je 
gegeven is.  
 

De tijd nemen om afscheid te nemen, maar ook de tijd nemen om 
het verlies een plek te geven. Rouwen om je ouders betekent name-
lijk ook dat je geen kind meer bent, dat je verweesd bent, ook al ben 
je vijftig, zestig jaar. Het is ook de confrontatie met je eigen dood, 
want je bent de volgende die aan de beurt is.  
Rouwen om je ouders is ook je verzoenen met je eigen sterfelijkheid 
en misschien juist daardoor wel tot leven komen. Het afscheid van je 
ouders is pijnlijk en verdrietig, maar biedt ook kansen.  
 

Kansen om je eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Maar net zo 
goed kansen om je ouders in die laatste fase op een andere manier 
te leren kennen. In de diepste pijn van het afscheid liggen soms de 
mooiste geschenken verborgen. Die geschenken geven je ouders je 
en troosten je ook na hun dood”. 
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Waarom zou je naar deze lezing gaan? Gewoon omdat we er alle-
maal mee te maken krijgen of hebben gehad. 
U hoeft zich niet op te geven voor deze lezing. Na afloop zal er een 
collecte gehouden worden bij de uitgang. 
 

Dit is de, wegens sneeuw, uitgestelde lezing van 2 februari 2010. 
 

Door: De heer L. Fijen, Hoofd Cultuur & Godsdienst van de 
KRO 

Datum:  woensdag 10 november 2010 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  Zalencentrum “de Luifel”, Dorpsstraat 11 in Ruurlo 
Inlichtingen:  Wim Geurink, tel. 0573-452375 

Email: geurink-borkus@hetnet.nl  
 

 

Bijbel10daagse 2010 – Bijbelquizzen 
 
Tijdens de Bijbel10daagse kunnen mensen van Peins in Friesland tot 
Nummer Een in Zeeland het hoofd breken over lastige en leuke vra-
gen rondom de bijbel en het bijbelwerk. Op maandagavond 1 no-
vember worden namelijk in het hele land bijbelquizzen georgani-
seerd. ‘In de afgelopen jaren is gebleken dat de bijbelquiz het meest 
populaire onderdeel van de Bijbel10daagse is. Om die reden zetten 
wij tijdens de komende Bijbel10daagse sterk in op het organiseren 
van quizzen. In de hoop en verwachting dat er in heel Nederland 
quizavonden rondom de bijbel worden georganiseerd’, aldus Lydia 
van der Meer – Boer, coördinator Bijbelgebruik bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 
De Bijbel10daagse vindt dit jaar plaats van vrijdag 29 oktober tot en 
met zondag 7 november. Het thema is ‘Toekomst’. ‘We hebben voor 
dit thema gekozen, omdat we mensen bewust willen maken van de 
toekomst van de bijbel en het bijbelwerk. We hopen dat mensen ons 
blijven steunen, zodat we de bijbel kunnen blijven vertalen en ver-
spreiden. Daarnaast, en dat is misschien nog wel belangrijker, herin-
nert dit thema ons ook aan het bijbelse toekomstperspectief. Een 
mooie belofte’, aldus Lydia.Op zondag 31 oktober vindt de Bijbel-
zondag plaats. In onze kerk zal de dienst ook in het teken staan van 
Nationale Bijbelzondag. Er zal dan ook gecollecteerd worden voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Startzondag is Gemeentezondag 
 

Op 29 augustus vierden we onze gemeentezondag. Daarbij konden 
we als gemeente elkaar intensief ontmoeten en bijpraten over wat 
ons als kerk samenbindt. Een groot gedeelte van de kerkbezoekers is 
na gebleven en daar zal niemand spijt van gehad hebben. In de 
kerkzaal konden we onze krachten meten met aan wedstrijd in Bij-
belkennis van het NBG. Wie meedeed werd vanzelf bijgeschoold en 
dat is ook weer niet verkeerd. In de bovenzaal kon je puzzelen aan 
de hand van onbegrijpelijke afbeeldingen en ook daar werd je wijzer 
van. Maar het belangrijkste was natuurlijk het versterken van de 
onderlinge band. Tenslotte kon je er ook de inwendige mens verster-
ken met een uitgebreid buffet van lekkere dingen die door vele han-
den waren klaar gemaakt en ingebracht. 
Hulde voor de velen die dit hebben voorbereid waarvan we er slechts 
een paar noemen: Flip de Bruijn, Joke Lubbers, Nonja Kip. 
Tot slot een paar foto’s om een indruk te geven: 
 

Er is genoeg voor iedereen! 
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Versterken van de onderlinge band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterken van de inwendige mens 

Jan Gillissen 
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Nieuw ingekomen 

In de afgelopen tijd zijn twee nieuwe ingezetenen van Lichtenvoorde 
ook als nieuw ingekomen bij onze kerk ingeschreven. 
We heten daarom van harte welkom: mevrouw E.P. Geurkink, Wa-
terhoen 22 en mevrouw B.B.W. Schreur, Bentinckstraat 9. 
We hopen dat ze zich in Lichtenvoorde en bij ons in de kerk snel 
thuis zullen voelen. 
                                                                        Ledenadministratie  
                                                                                 Grietje Bijker 
                                                                               Lucy Schutten 
 

Kledinginzameling 
 

De kledinginzameling in de maand oktober is op zaterdag 30 oktober 
van 09.00 tot 12.00 in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 

Giften 
 

Ontvangen via mevrouw W. Helmink € 20,-- bestemd voor de diako-
nie; € 10,-- via de heer Van Doorn bestemd voor de ouderling bloe-
mendienst en via mevrouw J. Lubbers € 5,-- voor de PVG en € 50,-- 
voor algemeen kerkenwerk.  
Via ds. Hinkamp, een gift van € 10,- voor de diaconie. Hiervoor onze 
hartelijke dank. 
 

Gereformeerde kerk op TV 
In het programma Huizenjacht (SBS) was in de afle-
vering van 30 augustus aandacht voor de bijzondere 
verbouwing van de Gereformeerde kerk aan de 
Nieuwe Maat tot kantoor/woning. Het gedeelte over 
de kerk begin op 35:54 minuten. Om de uitzending 
te bekijken kunt u de link aanklikken op onze websi-
te. Bij de rubriek “Nieuws” kunt u dit artikel terug-

vinden. (U krijgt dan wel eerst een reclame te zien). Op de videobalk 
kunt u doorschuiven naar de juiste tijd. 
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In vreemde dienst 
 

Sinds enkele jaren verblijven wij in de zomermaanden nogal eens in 
het Zuid Hollandse dorpje Ouddorp en bezoeken daar geregeld één 
van de kerken. 
Iedere zondagochtend en/of avond lopen er vanaf de grote parkeer-
plaats van Ouddorp in groten getale mensen naar een kerk in Oud-
dorp of naar de sporthal. De eerste keren dat wij één van hen waren 
stonden we wel even te kijken hoeveel mensen er een dienst bi-
jwonen. Het kleine dorpje heeft een Hervormde, een Gereformeerde, 
een Rooms-Katholieke en een Doopsgezinde Kerk en een groep, de 
Hersteld Hervormden, die kerkt in de sporthal. Meestal bezoeken wij 
de diensten in de Gereformeerde of in de Doopsgezinde Kerk. In 
deze laatste kerk voelen wij ons erg welkom, wat mede komt door de 
dominee, die iets weg heeft van Youp van ’t Hek, bij het binnengaan 
in de hal staat en je in het voorbijgaan welkom heet en bij de uit-
gang iedere kerkganger een hand drukt en voor iedereen een woord 
of een vraag heeft, ook voor de vakantiegangers. Maar ook doordat 
er in de dienst veel aandacht is voor zang en muziek. In deze kerk 
trad dit jaar ook het Holland-Koor op, het grootste koor van Neder-
land. Ook in de Gereformeerde Kerk is het prettig een dienst te vol-
gen, waar de voorganger een voormalig timmerman is. Ook daar is 
het een volle bak en blijkt uit de mededelingen dat er veel verschil-
lende activiteiten georganiseerd worden. 
Toen we in 2007 een kerkdienst wilden bezoeken in Ouddorp was het 
de bedoeling om naar het oude Hervormde Kerkje te gaan, dit gezien 
vanuit onze eigen achtergrond. Maar al op het mededelingenbord 
buiten aan de muur van de kerk werd duidelijk dat we hier alleen 
welkom waren als de man in kostuum verscheen en de vrouw in rok 
of jurk en een hoofddeksel droeg. Het bleek dat hier een grote groep 
Hersteld Hervormden kerkte, het PKN groepje kerkte ergens anders. 
Deze zomer zagen we allemaal mensen, prachtig gekleed met mooie 
hoeden en andere hoofddeksels, die zich naar de sporthal begaven. 
Bij navraag bleek dat de PKN weer kerkte in de Hervormde Kerk en 
deze de Hersteld Hervormden zijn toevlucht had genomen in de 
sporthal. Dus voor ons de gelegenheid om een dienst te bezoeken in 
de Hervormde Kerk. 
In onze vakantie in juli togen wij op een zondagavond naar de Her-
vormde Kerk. Voor de zekerheid had ik al een jasje mee genomen, 
ook al was het een warme zomerdag. En dit was niet verkeerd 
gedacht, want in de kerk zaten de mensen keurig gekleed, op een 
enkele vakantieganger na. We wilden een gezangenboek pakken, 
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maar dit bleek een boekwerk te zijn van bijbel met de psalmen. Er 
werden ook alleen maar psalmen gezongen. En toen de dominee ver-
scheen en vanaf de kansel begon te praten waanden wij ons in één 
van de boeken van Jan Siebelink. Hier werd hel en verdoemenis 
verkondigd en niet de liefde van God, die wij gewend zijn te horen in 
diensten. De preek duurde meer dan een uur en tijdens deze preek 
en in de gebeden kregen we de wind van voren, ook de jeugd in de 
kerk werd heftig toegesproken. In het dorp waar wij vandaag komen 
was het vroeger ook een strenge leer, maar niet zoals wij het die 
zondag ervoeren. De zondag erna zijn we weer naar een kerk gegaan 
waar een blijde verkondiging te horen is en waar van Gods liefde 
gesproken wordt. 

Jan en Jolinda Hoving 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 

           
In een goede bezette Johanneshof heette mevrouw De Bruijn ieder-
een van harte welkom, op deze eerste middag na de vakantie. De 
meditatie was gekozen uit Matteus 6. Matteus zegt dat we ons geen 
zorgen moeten maken en dat is iets wat we zo vaak doen, vaak over 
dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Het is een troostrijk stuk-
je uit de bijbel, waaruit Gods grote liefde voor zijn schepping 
spreekt. Lees het maar eens na! 
Daarna was het woord aan de heer Van Waardenburg over oud en 
nieuw Lichtenvoorde. Er waren veel oude plekjes die we nog niet 
vergeten waren: de oude school, het oude huis, de kerken, de stra-
ten die allemaal veranderd waren, en vaak niet verkeerd. Het was 
genieten van dit alles! Mevrouw De Bruijn sprak dan ook een welge-
meend dankwoord uit, namens iedereen, aan de heer Van Waarden-
burg, die ons deze mooie middag bezorgde. 
De volgende middag is op 18 oktober a.s. om half drie in de Johan-
neshof, waarvoor iedereen weer van harte wordt uitgenodigd. Deze 
middag wordt verzorgd door de dames Onnink en Heuzinkveld, met 
verhalen in het dialect en accordeonmuziek. 
Een hartelijke groet namens alle medewerkers. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

                                                    
 

Het afgelopen weekend (van 16 t/m 19 september) hadden wij weer 
bezoek van onze vrienden uit Herold.  
Het is nu zondagmiddag en een paar uur geleden hebben we onze 
gasten uitgezwaaid. We kunnen weer terugkijken op een geslaagd 
weekend, met veel goede gesprekken en contacten. Een weekend 
met veel tijd voor elkaar.  
Op donderdagmiddag konden wij 16 personen uit Herold ontvangen 

in ons nieuwe wijkcen-
trum Johanneshof. Wij 
hadden deze keer voor 
onze gasten een stukje 
Ertsgebergte opge-
bouwd, in de vorm van 
de door Dennis van de 
Giessen gebouwde 
kerstpiramide, die door 
iedereen, maar zeker 
door onze gasten erg 
werd bewonderd.  
Ook deze keer konden 
we weer twee nieuwe 

gasten uit Herold verwelkomen, namelijk Annie en Gottfried Wetzel.  
Na de hartelijke ontvangst met de gebruikelijke koffie en zelfgebak-
ken taart en cake werd de avond doorgebracht in de huiselijke kring 
van de gastgezinnen.  
Vrijdag ging de reis ’s morgens eerst naar klompenfabriek Nijhuis in 
Beltrum, waar jaarlijks nog steeds 250.000 paar klompen, hoofdza-
kelijk met de hand, worden gemaakt. We kregen daar uitleg over het 
proces van klompen maken en een rondleiding door de fabriek.  
Daarna ging de reis verder naar Almen, waar de middagpauze werd 
genoten bij kampeerboerderij de Baankreis. Vervolgens bezochten 
wij het Mosterdmuseum in Almen.  

  Verbondenheid 
 
  Verbundenheit 
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De uitleg van onze gids in 1/3 Nederlands, 1/3 Duits en 1/3 plat Ach-
terhoeks zorgde voor grote hilariteit.  
Bij terugkeer in de Johanneshof-Adelaarswiek werd genoten van een 
gezamenlijke warme maaltijd. De vrijdag werd afgesloten met een 
gezellig samenzijn. Tijdens deze avond was er een zogenaamde “Hol-
land-Quiz” en konden we ons vermaken met sjoelen en andere spel-
len. Van onze gasten kregen wij als geschenk een Hernhutter Ad-
ventsster.  Deze ster wordt in het Ertsgebergte in de adventstijd in 
de kerk opgehangen. Ook in onze kerk zullen we hiervoor een mooie 
plaats uitzoeken.  Op zaterdag hebben we een bezoek gebracht aan 
het wijndomein Besselinkschans hier in Lichtenvoorde. Hier kregen 
we een rondleiding over het wijndomein en uitleg over het proces en 
de wijnen. Het bezoek werd afgesloten met een kleine wijnproeverij. 
Dit bleek nog niet zo makkelijk, omdat dit volgens een bepaalde ma-
nier moest worden gedaan, om de kleur, geur, smaak en nasmaak te 
kunnen beoordelen.  Ook was er ruimte voor vrije besteding, die 
door ieder gastgezin met zijn gasten op eigen wijze werd ingevuld. 
Na een gezamenlijke broodmaaltijd hebben we ’s avonds gesproken 
over het thema “Tijd voor elkaar – Zeit für Einander”. Na de schrift-
lezing die ook zondag in de kerk is gebruikt en de maandspreuk van 
de kerk in Sachsen (Prediker 3 vers 13), was er een gespreksronde. 
In zes groepen bespraken we het thema “Tijd voor elkaar” in relatie 
tot bijv. kerk, geloof, gezin, hoop, verbondenheid, delen en de part-
nerschap tussen de kerken van Lichtenvoorde en Herold. De avond 
werd afgesloten met het spel ‘Hints’, waarbij elke groep een tweetal 
kerkliederen moest uit beelden, hetgeen soms tot hilarische momen-
ten leidde.  
Zondagmorgen 
was er weer een 
geweldig mooie 
kerkdienst in de 
Johanneskerk, met 
medewerking van 
de cantorij. Veel 
liederen hebben we 
tweetalig gezongen 
en ook de preek 
konden onze vrien-
den in hun eigen 
taal meelezen. 
Hans Hinkamp gaf 
de kinderen van de 
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kindernevendienst nog een korte uitleg over de afstand tussen 
Lichtenvoorde en Herold (ca 650 km). Na terugkeer van de kinderen 
uit de kindernevendienst kregen onze gasten een zelfgemaakte reis-
groet van de kinderen. Zoals gebruikelijk hadden onze Duitse gasten 
ook nu weer een bijdrage aan deze dienst met twee liederen en 
begroetingswoorden van de gemeente en dominee Barbara Scholz.  
Na afloop hebben we samen met veel gemeenteleden en onze gasten 
koffie gedronken in de Johanneshof-Adelaarswiek. Bernd Böttrich 
sprak daar de uitdrukkelijke uitnodiging uit om volgend jaar met de 
werkgroep een tegenbezoek aan het Ertsgebergte te brengen.  
Nadat Hans Hinkamp een reisgebed had uitgesproken op basis van 
Psalm 139 moesten we helaas weer afscheid nemen van onze gasten 
en werden ze op de parkeerplaats achter de Johanneshof uitge-
zwaaid.  
 

Nawoord: De uitwisseling tussen Lichtenvoorde en Herold bestaat 
inmiddels 23 jaar. Over twee jaar, bij het volgende bezoek van onze 
vrienden uit Herold, hopen we het 25 jarige bestaan van onze part-
nerschap met Herold te vieren.  
 

Inmiddels hebben zowel de kerk in Lichtenvoorde als die in Herold 
een eigen internet webpagina. Vanaf onze webpagina zal er een link 
gemaakt worden naar die van Herold. Ook zullen we foto’s van het 
afgelopen weekend op onze webpagina plaatsen.  
 

                                    Namens de werkgroep Lichtenvoorde-Herold 
Hans Tornij  (tel: 379691) 

 

Concert door het koor ‘Slav’Mir 
 

Op zondag 10 oktober gaat het koor ‘Slav’Mir een concert verzorgen 
in de Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur. Het repertoire bestaat uit 
verschillende genres. Het eerste gedeelte omvat een aantal Russi-
sche religieuze liederen, van onder andere Pjotr Tsjaikovski en 
Alexander Kastalsky. Als muzikaal intermezzo zullen Johan Meerdink 
en Bas Tieltjes op hun eigen wijze hun kijk op muziek laten horen. 
In het tweede gedeelte van het concert is onder andere een aantal 
prachtige volksliedjes te horen uit Hongarije, Macedoniё en Sloveniё. 
Het belooft een boeiende middag te worden. Iedereen is van harte 
welkom! De toegang is gratis. Bij de uitgang van de kerk wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. 
                                                                               Willy Geessink 
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Programma Vorming en Toerusting 
Wij brengen het lopende programma van V&T nogmaals onder uw 
aandacht zodat u nog kunt inschrijven voorzover u dat nog niet ge-
daan hebt. 
 

7 + 1, Een basiscursus geloven 
 

Wilt u meer weten over het christelijke geloof? Of het nu is, omdat u 
er nooit zoveel in gezien hebt, maar toch wel eens meer wilt weten, 
óf omdat u het gewoon boeiend vindt om met anderen in gesprek te 
gaan over geloven: in beide gevallen bent u bij deze mini-cursus aan 
het juiste adres.  
De basiscursus 7+1 Geloven is een cursus over 
het christelijke geloof. De vorm zoals wij die in 
Lichtenvoorde aan u willen aanbieden is een 
soort van ‘light’ variant. In vier bijeenkomsten 
kijken we naar een aantal kernbegrippen in het 
geloof. De leiding is in handen van ds. Hans Hin-
kamp. De aangeboden teksten en DVD-beelden 
geven stof tot nadenken en bieden ruimte voor 
bezinning. 
 

14-10-2010 Geloven  
In de eerste bijeenkomst is het thema: geloven. Een thema waar van 
alles over te zeggen is. Maar er zal ook volop ruimte zijn hier over in 
gesprek te gaan of vragen te stellen. 
 

28-10-2010 Ervaringen met God 
Tijdens de tweede bijeenkomst komen ontmoetingen met God en 
Godsbeelden aan de orde. Vanzelf gaat het daarmee ook over de 
Bijbel als bron van verhalen over zulke ontmoetingen met God.  
 

11-11-2010 Jezus ontmoeten 
God laat zich niet in een naam of een beeld vatten. Toch zeggen 
christenen dat zij God in Jezus herkennen. Daarom staat in de derde 
bijeenkomst de ontmoeting met Jezus centraal. Allereerst de verha-
len over zijn leven. Er is ruimte voor vragen die het allemaal op kan 
roepen.  
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25-11-2010 Geloven met een kruis 
In deze bijeenkomst gaat het over de kruisiging van Jezus en over de  
opstandingservaringen erna en over de betekenis hiervan.  
 

Of u nu voor het eerst kennis maakt, of uw geloof wilt vernieuwen of 
verdiepen: u bent van harte welkom! Alle avonden beginnen om 
20.00 uur, in de Johanneshof. 
 

U kunt zich aanmelden bij: ds. Hans Hinkamp, tel. 371409 
    of via email: dshinkamp@gmail.com 

Taizé: reis naar de stilte  
 

Op woensdag 20 oktober 
verzorgt ds. Jan-Peter 
Prenger een avond over 
Taizé. In het Franse 
plaatsje Taizé (ongeveer 
800 kilometer van Lich-
tenvoorde) is een van oor-
sprong protestantse kloos-
terorde waar ieder jaar 
vele duizenden jongeren 
uit de hele wereld naar toe 
komen. In een week van 
zondag tot zondag gaan 
ze dagelijks 3 x naar de 
kerk, luisteren ze naar een 
bijbelstudie en praten ze 
met leeftijdgenoten uit 
verschillende landen over 
geloof en leven. 
Tijdens deze avond van Vorming en Toerusting zullen we op zoek 
gaan naar de vraag van het succes van Taizé. Waarom komen er 
zoveel jongeren? Wat vinden ze daar? Kunnen we hen dat niet ook in 
Nederland bieden? Waarom willen ouderen er ook graag naar toe? 
De avond sluiten we af met een korte viering naar de gewoonte van 
Taizé. 
Voor meer info over Taizé: www.taize.fr 
Wanneer: woensdag 20 oktober 2010, 20.00 uur   
 
Voor meer informatie:  ds. Jan-Peter Prenger, tel. 0545-296912, 
    of via email: jpprenger@hetnet.nl 

 



25 

Dankdag  thema: “omzien naar elkaar” 
 

Het is een goede gewoonte dat, ná de vie-
ring op Biddag en Dankdag in de Johannes-
kerk, de commissie Vorming en Toerusting 
aansluitend een thema-avond organiseert. 
Na eerst een kop koffie is dan het woord 
(of het beeld) aan een spreker voor een bepaald thema. 
 
Het thema na de dankdagdienst is “omzien naar elkaar” 
Wat moet de kerk voor u betekenen! Vaak horen we dat de kerk als 
een warme deken zou moeten zijn. Maar wij zijn samen de kerk. We 
kunnen ons afvragen hoe zien we dan naar elkaar om; bij ziekte, 
geboorte, …jaar  huwelijk of wel bij voor en tegenspoed. Daarover 
willen wij met elkaar in gesprek gaan na de kerkdienst. Het wordt 
weer een fijne avond en de sluiting is uiterlijk 22.00 uur  
Wanneer: woensdag 3 november 2010, 20.30 uur 
  

Dag, lieve prinses - over dementie en euthanasie 
 

Toen vader nog goed was, heeft hij 
vaak gezegd: “Als ik zover ben, geef mij 
dan maar een spuitje”. Nu vader de-
ment is, geeft zijn dochter hem geen 
spuitje. Maar ze vraagt zich wel af: 
‘Heeft het leven van mijn vader nog 
kwaliteit?’ ’Hoe lang gaat dit nog du-
ren?’ Ze voelt zich soms net een schat-
graver, op zoek naar kleine momenten van geluk. Die zijn er: “Dag, 
lieve prinses”, zei vader toen hij gisteren afscheid van zijn dochter 
nam.  
 

En zij zelf: welke keuze zou zij maken als ze dement wordt? Heeft de 
bijbel haar iets aan te reiken bij het zoeken naar een antwoord op 
deze vragen? 
Het gaat deze avond over de waardigheid van een kwetsbaar en ge-
schonden leven: voor de dementerende persoon, voor zijn of haar 
dierbaren, in onze maatschappij, in de kerk. 
 

Annemarieke van der Woude, predikant/geestelijk verzorger van 
verpleeghuis Cortenbergh in Renkum, verzorgt een inleiding. Daarna 
is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 

 



26 

Wanneer: dinsdag 23 november 2010, 20.00 uur   
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Sjors Tamminga, tel. 0544 – 37 27 52,E: sjors.tamminga@planet.nl 
Joke Lubbers, tel. 0544 – 37 25 49  
ds. H. Hinkamp, tel. 0544 – 37 14 09, email: hans@hinkamp.info 

 
Overzicht programma  V & T, seizoen 2010-2011   
 

�   Vrije-inloop: iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur.  

�   14 oktober    7 + 1, Een basiscursus geloven Geloven 

�   28 oktober    7 + 1, Een basiscursus geloven Ervaringen met God 

�   11 november 7 + 1, Een basiscursus geloven Jezus ontmoeten 

�   25 november 7 + 1, Een basiscursus geloven Geloven met een  

     kruis 
�   Marcuskring: woensdagochtend om de 14 dagen  

     van 10.00 – 11.30        
�   Open Tafel: derde vrijdag v/d  maand van 11.30 -13.30 uur 

�   20 oktober op woensdag 20.00 uur Taizé: reis naar de stilte  
�   3 november woensdag 20.30 uur Dankdag thema ?  

�   23 november dinsdag 20.00 uur Dag, lieve prinses - over demen 

     tie en euthanasie door Ds. Annemarieke van der Woude  
Namens V & T, 

Sjors Tamminga 
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Jongerenkerk zondag 31 oktober 10.00 uur 
 
Zondag 31 oktober is de eer-
ste jongerenkerk van dit 
seizoen. We beginnen om 
10.00 uur in de J-hof. De 
jongerenkerk is met name 
bedoeld voor de jongeren uit 
klas 1,2 en 3 van de middel-
bare school. 
Dus de 12, 13, 14 en 15 ja-
rigen maar iets ouder is ook 
geen probleem. In de jonge-
renkerk gaat alles een beetje 
anders dan in een gewone 
kerkdienst.  
Dit seizoen zijn ook jongeren 
uit de gemeentes van 
Groenlo, Neede en Eibergen 
uitgenodigd. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugde. Ds. Jan 
Peter Prenger zal dit seizoen 
de Jongerenkerk leiden. Wat we gaan doen dit seizoen? 
Mogelijk krijgen we gasten die iets interessant te vertellen hebben, 
gaan we ergens naar toe of doen we iets creatiefs. Het kan allemaal, 
verzin het maar. 
Kortom je bent van harte welkom. Tot ziens op zondag 31 oktober 
10.00 uur voor de J-kerk in de J-hof. 
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Het volgende nummer . . .   
 

. . . . . . . komt uit in de week voorafgaand aan zondag 7 november.  

De kopij hiervoor moet uiterlijk woensdag 27 oktober zijn ingeleverd 

bij:  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 of bij 

• Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel 372522;  

Kopij bij voorkeur per E-mail of op USB-stick aanleveren. E-mail aan: 

js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zonodig zelf in het juiste 

lettertype en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven 

teksten zullen door ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN NOVEMBER     
 

Een donderdagmiddag. Iets voor vieren. Met de auto op weg naar 
Lichtenvoorde. Op de achterbank, ingebouwd tussen een berg knuf-
fels, een logeetje. De Tom-Tom geeft aan dat we rond half zes zullen 
aankomen. Mijn oma zou toegevoegd hebben: ‘Bij leven en welzijn’. 
Of ook soms ‘Deo Volente’ (Zo de Here wil).  
Maar al gauw stelt Tom de tijd bij. File bij de Meern. En Tom doet 
zijn werk grondig want bij file twee (Bunnik) weer wat tijd bijgetrok-
ken. File drie en vier hetzelfde laken een pak. De achterbank ziet het 
en moppert er flink op los. Stom, alles is stom. Inclusief Tom. Inclu-
sief de vrachtwagens die met ons oprijden. Geen lollie, geen pakje 
drinken, niets is meer opgewassen tegen de grote ellende waarin we 
ons bevinden.  
Voorzichtig mompel ik naar achteren dat wij het natuurlijk ook niet 
leuk vinden. Maar dat je er niets aan kan doen. “Welles”, schreeuwt  
achterbank. Ik breng voorzichtig in dat echt niemand die files weg 
kan toveren. “Welles”, roept achterbank weer. “God kan dat . . . die 
kan alles”!  
Daar zit ik dan. Heb zo gauw geen antwoord. Behalve dat ik achter-
bank voorzichtig vertel dat God zich vast liever met belangrijkere 
dingen bezighoudt dan files.  
Waarom dit onderwerp gekozen deze maand? Niet omdat ik een pas-
klaar antwoord heb. Wel omdat ik me realiseer dat achterbank me 
confronteerde met één van de meest ingewikkelde vragen die met 
geloof in God te maken hebben. Met de almacht van God. Hebben 
heel wat theologen zich ook al het hoofd over gebroken. Waarom 
zo’n triest ongeluk met onschuldige slachtoffers? Waarom cholera in 
Haiti? Waarom wordt iemand ernstig ziek? En vult u maar aan. Al die 
vragen die met uw leven te maken hebben. Waarom-vragen aan 
God. U hebt vast ook heel wat antwoorden gehoord. Maar vaak roe-
pen die antwoorden weer nieuwe vragen op. Of boosheid. Of ver-
driet.  
Hier geen antwoorden. Niet anders dan dat ik vertrouw dat God die 
Liefde is die ziekte, dat ongeluk, dat gemis van een geliefde niet ge-
wild heeft. Niet anders dan dat ik vertrouw dat God bij die zieke en 
familie, bij die achterblijvers is. Niet anders dan dat ik vertrouw dat 
God alles kan overzien. En die files . . . ach ik denk dat Hij die maar 
aan ons laat om al dan niet op te lossen. En achterbank bofte want 
de terugreis, een paar dagen later, duurde precies anderhalf uur. 
                   marja 
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KERKDIENSTEN 

 
zondag 7 november Achtste zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. F. Lunshof – Klein uit Varsseveld  
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: KIA Zending 
 
zondag 14 november Negende zondag van  de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp Avondmaalsviering 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: KIA Diakonaat 
  
zondag 21 november Eeuwigheidszondag (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp m.m.v. de Cantorij 
 Welkom: de heer T. van de Giessen 
 Deurcollecte: Cantorij 
 
zondag 28 november Eerste zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp   
 Welkom: de heer F. de Bruijn 
 Deurcollecte: De Glind 
10.00 uur: Jongerendienst in de Johanneshof 
 Ds. J.P. Prenger 
17.00 uur Oecumenische Adventsvesper 
 In de Johanneskerk 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 14 november vieren we, in de beslotenheid van de kring, als 
gemeenschap de verbondenheid met onze Heer in de viering van het 
Heilig Avondmaal. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan tafel. 
We zullen er voor zorgen dat er voldoende ruimte aan tafel is.  
 

Zondag 21 november: Eeuwigheidszondag. Op deze zondag willen 
we hen gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontval-
len. We bidden om licht voor wie verder leven met gemis en steken 
we bij ons gedenken kaarsen aan in/met het licht van Pasen. De can-
torij zal ons in liederen voorgaan in het gedenken.  
 

Zondag 28 november beginnen we met de opmaat voor het Kerst-
feest. Op deze eerste zondag van advent start de kindernevendienst 
met het project: Ster van verlangen. Daarnaast gaan we iedere week 
een lied oefenen voor het Kersfeest.  
 
 
 

 

Oproep 
 

Voor de diensten in de 
kerk (en/of concerten) 
zijn we op zoek naar en-
kele helpende handen 
voor de techniek.  
Het gaat hierbij om hulp 
bij audio en video taken. 
De diensten worden te-
genwoordig opgenomen 
als mp3 en sommige dien-
sten ook op video/DVD.  
We zoeken iemand (of meerder personen) die hiermee wil(len) hel-
pen om DVD’s of CD’s te branden als hier om gevraagd wordt en om 
de opnames evt. te archiveren.  
Ook voor de bediening van de beamer, of het maken van power-
pointpresentaties bij bijzondere diensten, kunnen we best wat handi-
ge jongeren (of ouderen) gebruiken.  
Voor jongeren is er wellicht de mogelijkheid dit te gebruiken als 
maatschappelijke stage op school. Meer weten? Neem even contact 
met mij op! Want meerdere handen maken licht(er) werk! 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Eeuwigheidszondag 2010 
  

Ieder jaar gedenken we in onze kerk aan het einde van het kerkelijk 
jaar hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen en hen die achterble-
ven. Ook dit jaar willen we op deze Eeuwigheidszondag stil staan bij 
leven en eeuwigheid. Als na verloop van tijd het bezoek minder 
wordt kan het stil worden, dan is het goed om samen troost of be-
moediging te mogen vinden in die beloften van God die ons vertellen 
van dat grotere perspectief, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
 

Om ons het leven en het sterven in onze gemeente in herinnering te 
brengen willen wij hier in de dienst op 21 november bij stil staan. 
Een pas op de plaats om te gedenken en om troost en kracht te vin-
den om onze wegen te gaan. 
 

Vandaag noemen we de namen 
van hen die hier bij ons hoorden, 
proberen we uit te drukken 
wat onzegbaar is in woorden. 
 

Pijn om leegte en gemis, 
om die hele kleine dingen 
die je daag’lijks tegenkomt, 
handenvol herinneringen. 
 

Kostbaar leven van voorbij. 
Groot gemis en diepe pijn 
maar ook rust omdat we weten 
dat ze in Gods handen zijn. 
 

Vandaag noemen we hun namen 
in de warmte van het licht, 
licht dat sterker is dan donker, 
samen voor Gods aangezicht. 
 

De dienst op de Eeuwigheidszondag zal plaatsvinden op zondag 21 
november om 10.00 uur in de Johanneskerk. Aan de dienst wordt 
medewerking verleend door de cantorij.  
U bent van harte uitgenodigd! 

        ds. Hans Hinkamp 
        ds. Jan-Peter Prenger 
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Oecumenisch Avondgebed in de Advent 
 

“Es kommt ein Schiff geladen ganz bis zum höchsten Bord”. De be-
ginregel van een lied: “daar komt een schip geladen tot aan de 
hoogste boord”. Het past goed in de komende tijd. Ik denk aan de 
aankomst van de pakjesboot van de goede Sint in Harderwijk. Vol 
verwachting klopt ons hart.  
 

De volgende regel luidt: “Es bringt uns den Sohn des Vaters, das 
ewig wahre Wort”. Dat valt tegen, dit is toch een andere boot. Maakt 
het eigenlijk uit welke boot het is? Die van de Sint of die van de 
Zoon van de Vader? Natuurlijk maakt het verschil. Maar bij beide zou 
ons hart vol verwachting mogen kloppen. Maar zowel de Sint als de 
Zoon van de Vader hebben het (om uiteenlopende redenen) moeilijk.  
 

Maar toch… Advent betekent 
‘verwachting’ In deze tijd mag ons hart 
vol verwachting kloppen. De eerste boot 
brengt rijke vracht vermeldt het lied. 
Het lied staat als gezang 116 in het 
Liedboek voor de Kerken als eerste in de 
Adventstijd. En de Adventstijd is bij 
uitstek de tijd van verwachting, het 
uitkijken naar de tijd dat de boot 
voorgoed aanlandt. Het tweede couplet 
in het liedboek zegt het zeer duidelijk: 
 

Het anker valt ter rede, 
nu is het schip aan land. 
Het woord is vlees geworden, 
Gods Zoon reikt ons de hand. 
 

Aan ons de vraag of we die uitgestoken hand van Godswege willen 
blijven vasthouden of willen pakken. 
 

Op de komende zondagen in de Adventstijd nodigt de Werkgroep 
Oecumenische Vieringen u van harte uit om samen de vesper, een 
avondgebed, te vieren op weg naar het Kerstfeest; het feest ter her-
innering aan Christus geboorte, het feest om vol verwachting naar 
Hem uit te kijken, toen én nu.  
De vespers beginnen om 17.00 uur in de Johanneskerk en na afloop 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder een kopje koffie of thee. 
 

namens de werkgroep Oecumenische Vieringen, Alfons Liesker 
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 AGENDA 
  
   1 nov. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
   1 nov. Rummycub   Johanneshof  19.30 uur 
   3 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
   3 nov. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
   3 nov. Dankdag   Kerk   19.30 uur 
   4 nov. Crea doe   Zaal 1   19.30 uur 
   8 nov. Rummycub   Johanneshof  19.30 uur 
 10 nov. Inloopmorgen   Adelaarswiek  09.30 uur  
 11 nov. Bloemschikken  Zaal 1   19.30 uur 
 11 nov. Jezus ontmoeten  Consistorie  20 00 uur 
 13 nov. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
 15 nov. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
 15 nov. Rummycub   Richtershof  19.30 uur 
 17 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 17 nov. Marcuskring  Richtershof  10.00 uur 
 17 nov. Verg. kindernevendienst Zaal 2   20.15 uur 
 18 nov. Crea doe   Zaal 1   19.30 uur 
 19 nov. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
 19 nov. Verg. Oost Europa Hulp Adelaarswiek   20.00 uur 
 20 nov. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
 22 nov. Rummycub   Richtershof  18.30 uur 
 23 nov. V&T; Dag lieve princes Adelaarswiek  20.00 uur 
 24 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 25 nov. Bloemschikken  Zaal 1   19.30 uur 
 25 nov. Geloven met een kruis Consistorie  20.00 uur 
 27 nov. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
 29 nov. Rummycub   Richtershof  19.30 uur 
 30 nov. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
   1 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
   1 dec. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
                                                                              
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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LEVENSBERICHTEN 
 

In memoriam Herman Sironde 
 

Op maandag 27 september is  Herman Sironde overleden. Hij woon-
de in de Klinke, Varsseveldseweg 7-44.  
Herman was geboren en getogen in Lichtenvoorde. Zijn vader over-
leed al op jonge leeftijd en dat betekende voor hem dat hij ineens en 
zelf ook nog jong, veel verantwoordelijkheden en veel verplichtingen 
had: ’s morgens voor schooltijd moest er gemolken worden en ’s 
avonds opnieuw. Gelukkig vond hij in zijn oom Hendrik een soort van 
tweede vader.  
In 1953 is hij getrouwd met Ada Kuijk. Samen begonnen ze tegen-
over de kerk in de Rentenierstraat en vervolgens hebben ze een heel 
aantal jaren aan de Kardinaal de Jongstraat gewoond.  In zijn loop-
baan heeft hij verschillende werkkringen gehad. De laatste jaren 
werkte hij bij Atag.  
De Protestantse Sport Vereniging, de kerk en Sursum Corda liepen 
als rode draden door zijn leven. Zo is hij bijvoorbeeld 12 jaar diaken 
geweest en maar liefst 50 jaar lid van de zang. 
Herman hield van aanpakken. Hij heeft menig familielid geholpen bij 
het behangen en schilderen. Daarnaast ging hij iedere dag samen 
met zijn broer Wim naar de schapen om te voeren, te klussen en te 
kletsen. Herman en Ada hebben het samen goed gehad. Herman was 
een zorgzame en lieve vader en echtgenoot. Hij werkte speciaal voor 
zijn gezin over om eens iets extra’s te kunnen kopen. Hij was ook 
gek met zijn kleinkinderen – ging met ze voetballen terwijl het eigen-
lijk helemaal niet meer kon. En ook met de rest van zijn familie had 
hij een uitstekende band. 
De laatste jaren is Herman een aantal keren naar het ziekenhuis ge-
weest – en steeds ging het daarna wat minder met zijn gezondheid. 
Herman en Ada verhuisden dan ook niet voor niets naar de Klinke.  
Op de dag van het bloemencorso werd hij weer opgenomen in het 
ziekenhuis en na ups en downs is hij twee weken later overleden.  
In de afscheidsdienst in het crematorium hebben we Psalm 8 gelezen 
– over God die naar Zijn schepselen omziet. Herman is 82 jaar ge-
worden. 
 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
Gods nabijheid toe. 

Ds. Jan-Peter Prenger 
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Verjaardagen 
 

  5 nov. mevr. J. van Luin – van Dijk, Huininkmaat 11, 80 jaar. 
  5 nov. mevr. G.H. Masselink, Tongerlosestraat 3a, 79 jaar. 
20 nov. mevr. A.G. Doornink-Klein Poelhuis,  
                    G.J. Doorninkweg 1, 95 jaar. 
22 nov. mevr. H.P.V. Penning, Biljoenlaan 65 in Arnhem, 78 jaar. 
25 nov. mevr. W. van der Kieft, Huininkmaat 13, 82 jaar. 
26 nov. mevr. J.G. Konink – Schel, Edisonstraat 2, 79 jaar. 
26 nov. de heer B.J.W. Smeitink, Scheidingsweg 21, 79 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare ze-
gen. 
 

             
 

Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
26 sep. bij de heer Tolkamp, Winterswijkseweg 71 en  
           mevr. Florij, Joh. Vermeerstraat 4. 
  3 okt. bij  mevr. Bekkers, Patronaatsstraat 18-04  
           en de fam. Langbroek, Schatbergstraat 92. 
10 okt. bij mevr. te Hofsté, Esstraat 10/41 en mevr. Hillen, die 
  tijdelijk wordt verzorgd in de Molenberg in Groenlo. 
17 okt. bij de fam. Schutte, Potgieterstraat 20 en  
  mevr. Lensink, M. Leliveltstraat 83. 
24 okt. bij mevr. Hiddink, Franciscanerhof 16 en mevr. Naber, die 
  tijdelijk wordt verzorgd in de Molenberg in Groenlo. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Gemeenteavond van 13 oktober  
 

De presentielijst geeft aan dat 28 
gemeenteleden aanwezig zijn. De Hervormde Gemeente Groenlo is 
vertegenwoordigd met 6 mensen. Het centrale onderwerp vanavond 
is de presentatie en bespreking van de discussienota “Samen sterk, 
meer dan de som der delen”, een verkenning van de mogelijkheden 
tot samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Groenlo en onze 
Protestantse Gemeente.  
De voorzitter van de kerkenraad, ds. Hinkamp, geeft - na een bezin-
ningsmoment en gebed -  het woord aan ondergetekende voor de 
presentatie van de discussienota. Deze is door de kerkenraden van 
Groenlo en Lichtenvoorde aanvaard als leidraad en intentie voor toe-
komstige ontwikkelingen. Dit is een principebesluit. De gemeente 
wordt gehoord, waarna de kerkenraad tot definitieve besluitvorming 
komt. Dit is voorzien in de vergadering van december 2010. 
 De kerkenraad heeft met het volgende principebesluit ingestemd:     
• we gaan meer (structureel) samenwerken om zo elkaar beter te                   

leren kennen 
• of de samenwerking tot een fusie leidt laten we open 
• een eventuele fusie moet voorvloeien uit een natuurlijk groeimo-

del (een weg van geleidelijkheid) 
• voorbeelden van samenwerking op korte termijn zijn (meer) kan-

selruil, Vorming en Toerusting, PVG/HVD Groenlo, gezamenlijke 
diensten bij bid- en dankdag met daarna een activiteit van Vor-
ming en Toerusting, handhaven/opstarten periodiek overleg tus-
sen kerkenraden, moderamina, ouderlingen, diakenen, kerkrent-
meesters, PVG/HVD, Vorming en Toerusting en predikanten, ca-
techese en jongerenkerk.  

• Latere mogelijkheden zijn waarnemen in elkaars kerkenraadsver-
gaderingen en een gezamenlijk kerkblad.       

Hierna is er ruimte voor discussie en vragen. De belangrijkste uit-
komsten hiervan zijn: 
• Er is geen toestemming van de classis nodig. 
• De behoefte in Groenlo aan samenwerking is groter dan in Lich-

tenvoorde.  
• Samenwerking geeft hopelijk nieuw elan en een bestuurlijke im-

puls zodat Groenlo er niet alleen voor staat. Vanuit Lichtenvoorde 
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is er de bereidheid de helpende hand toe te steken. Er is een mo-
rele en christelijke verplichting hiertoe.  

• Beslissingen moeten weloverwogen worden genomen. 
• Het doel is in beide gemeenten een levendige kerk te hebben en 

te houden. Het blijven twee gemeenten.  
• Groenlo is levensvatbaar. 
Vervolgens stemmen de aanwezige gemeenteleden in het algemeen 
in met het door de kerkenraad genomen principebesluit.  
Wie de discussienota wil lezen, kan deze verkrijgen via de scriba (zie 
voor adres en telefoonnummer de omslag van dit blad, e-mail 
flip.truusdebrijn@planet.nl). Tevens liggen enkele exemplaren onder 
de toren om mee te nemen.   
In de rondvraag wordt gevraagd naar de beëindiging van het con-
tract van ds. Prenger per 1 april 2011. De voorzitter zet dit uiteen. 
Het contract met ds. Prenger is opgezegd,  omdat het overschot aan 
predikanten inmiddels is opgelost  door het vertrek van een predi-
kant. Met ingang van 1 april 2011 zal ds. Prenger een dienstverband 
hebben in Neede van 50%. Uitgaande van een werktijd, die 80% 
omvat, is er 30% restruimte. De kerkenraad zal bespreken ds. Pren-
ger voor 30% aan te stellen. Ds. Prenger wil graag hier blijven wer-
ken. Deze 30% zal in beginsel worden ingezet voor pastoraat. Voor 
aanvullende taken zijn wellicht mensen van buitenaf nodig. Een en 
ander moet nog goed worden doorgsproken. Het gaat wel lukken 
besluit de voorzitter.  
Hierna sluit de voorzitter de vergadering met gebed. 
 

Een tweede gelijke avond is op 14 oktober 2010 in Groenlo gehouden 
voor de leden van de Hervormde gemeente Groenlo. Ook deze avond 
heeft de uitkomst dat de discussienota positief door de gemeentele-
den is ontvangen. De definitieve beslissing is nu aan de kerkenraden.  

Flip de Bruijn, scriba               
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De diaconie heeft VIT Oost-Gelderland ondersteund 
 

Jaarlijks wordt op 10 november de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ 
gehouden. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de zorg 
die door mantelzorgers gegeven wordt. Iedereen die zorgt voor een 
zieke, dementerende of iemand met een beperking, in zijn of haar 
omgeving, is mantelzorger.  
De zorg varieert van éénmaal per week tot 24 uur per dag en kan 
soms heel zwaar zijn. VIT Oost-Gelderland is de koepelorganisatie 
voor vrijwillige thuiszorgorganisaties in Oost-Gelderland en onder-
steunt met haar regionale en lokale Steunpunten MantelZorg, de 
individuele mantelzorger.  
Kijk voor meer informatie op de website www.vitoost-gelderland.nl 
 

Deurcollectes in november  
 

woensdag 3 november De Hoop 
 

zondag 7 november  KIA, Zending Zending betekent dat je 
elkaar ondersteunt in de geest van het Evangelie: samen geloven, 
vieren en getuigen. Deze najaarscollecte van Kerk in Actie vraagt uw 
bijdrage voor dit zendingswerk, voor de opbouw van levendige kerk-
gemeenschappen, verspreid over de hele wereld. Kerk in Actie steunt 
daarmee zusterkerken die de boodschap van Gods Koninkrijk in 
woord en daad uitdragen.  
 

zondag 14 november KIA, Diaconaat, Op zaterdag 13 no-
vember zullen honderden diakenen bijeenkomen op de Landelijke 
Diaconale dag voor toerusting en inspiratie m.b.t. hun diaconale ta-
ken. De collecte zal aansluiten bij het thema van deze dag, daarbij 
geïnspireerd door Bijbelse verhalen over recht en gerechtigheid en 
het Bijbelse gebod je naaste lief te hebben. De opbrengst gaat naar 
Nederlandse projecten voor mensen in moeilijke situaties. 
 

zondag 21 november Cantorij 
 

zondag 28 november De Glind 
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Opbrengst deurcollectes  augustus, september, oktober 
 

22 augustus  KIA, Zending     € 51,98 
29 augustus Algemeen  kerkenwerk   € 69,53 
5 september Project school     € 101,22 
12 september Onderhoud gebouwen   € 55,8 
19 september Vredeswerk/vredesweek   € 81,95 
26 september Pastoraat     € 34,8 
3 oktober Kerk & Israel      € 56,9 
10 oktober KIA, Werelddiaconaat   € 74,05 
17 oktober Algemeen. Kerkenwerk   € 61,7 
24 oktober Ned. Bijbelgenootschap   € 119,65 
 

Opbrengst bijdrage van luisteraars van de kerkradio.   € 408,41 
  

De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld. 

       Namens de diaconie,
        Jeroen Wildenbeest 

 
Naar Kranenburg - heiligenbeelden en kerststallen 
 

Op zaterdag 18 december organiseert Vorming en Toerusting een 
excursie naar het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg (gelegen 
bij Vorden). Dit Heiligenbeeldenmuseum is een initiatief van een 
groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw 
hebben behoed voor de ondergang; toen immers moest de stijlvolle 
Antoniuskerk op de Kranenburg de deuren sluiten. 
Duizenden bezoekers wisten in de afgelopen jaren de weg te vinden 
naar het "Heiligenbeeldenmuseum" om hier de wijding en devotie 
van de wereld van de heiligen en hun beelden te aanschouwen. Ook 
dit jaar zullen de circa 70 vrijwilligers u graag welkom heten in "hun" 
museum, waar ruim 600 heiligenbeelden zijn te bewonderen. 
In de kerstperiode wordt een grote tentoonstelling van kerstgroepen 
en kerststallen ingericht met een jaarlijks wisselende collectie.  
Het vertrek is om 14.00 uur bij de Johanneshof. Een gids zal ons een 
rondleiding geven langs boeiende en interessante wetenswaar-
digheden. 
Wanneer: zaterdag 18 december 2010, vertrek om 14.00 uur 
Voor meer informatie en aanmelden: Sjors Tamminga, tel. 372752, 
email: sjors.tamminga@planet.nl 

Namens Vorming en Toerusting 
Sjors Tamminga 
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Geslaagd concert Ensemble Slav"Mir. 
  

In een goed bezette Johanneskerk genoten zondag 10 oktober j.l. de 
bezoekers van een mooi programma. 
Het eerste gedeelte was gewijd aan liederen uit de Russisch-
Orthodoxe Liturgie. In het tweede gedeelte werden liederen uit de 
Russische Volksmuziek ten gehore gebracht. Bijzonder fraai was de 
vertolking van het lied Milost Mira (Hemelse Genade) van Piotr 
Tsjaikovsky. 
 

De beide delen van het programma werden verbonden door een in-
termezzo, prachtig uitgevoerd door de organisten van onze kerk, de 
heren Johan Meerdink (klarinet) en Bas Tieltjes (piano/orgel). Zij 
speelden een vijftal liederen uit werken van Oost-Europees Jiddische 
oorsprong. Een zeer toepasselijk intermezzo voor een uitvoering van 
Slav"Mir. 
Het Ensemble Slav"Mir met als dirigente Mevrouw Marjo Spekschoor 
kan terugzien op een zeer geslaagd concert.                              

Hans Maters 

Het Vragender Kerkpad 
 

Zondag 14 november a.s. wordt in de Antonius van Paduakerk in 
Vragender het boek gepresenteerd: “Vragender kerkpad” Het fraai 
uitgevoerde boek over het kerkelijk leven van Vragender door de 
eeuwen heen telt ongeveer 300 bladzijden en 175 foto’s. Op verzoek 
van het parochiebestuur van de katholieke kerk van Vragender is een 
bijzonder document samengesteld door de werkgroep ‘Karkenbook’. 
Omdat de opzet was om een boek samen te stellen over het volledi-
ge kerkelijk leven in Vragender wordt ook aandacht besteed aan de 
protestantse gemeenschap van dit kerkdorp. Het boek kost slechts 
25 euro per stuk bij voorintekening (dit kan tot en met 14 november 
2010).Daarna wordt de prijs verhoogd tot 30 euro. U kunt in het be-
zit komen van het boek: 
• Door 25 euro of een veelvoud daarvan te storten op rekening 

3361 15369 t.n.v. St Ludger-Locatie Vragender onder vermelding 

van ‘boek’ 

• Via Johan te Molder  Pastoor Reiberstraat 16 Vragender    tel. 

0544 375252 

• E mail adres: johantemolder@hetnet 

Namens de werkgroep ‘Karkenbook’   
Wim Rutgers 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
In een volle Johanneshof heette mevrouw De Bruijn een ieder van 
harte welkom. Zij begon de middag met een meditatie uit Psalm 56. 
Een gebed van David. Hij is gevangen genomen door de Filistijnen en 
op de vlucht voor Saul. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in God en 
vraagt om zijn bescherming. 
Deze middag werd verzorgd door de dames Oosterholt en Heuzink-
veld op accordeon en mevrouw Onnink met verhalen in het dialect. 
Mevrouw Onnink begon met herinneringen aan haar ouders en ge-
boortehuis. Ze vertelde over een poёziealbum, over buurman Gert 
met zijn paard Sien en over een piloot die in de oorlog in de buurt 
verongelukt was. Uit alles sprak liefde voor mens en dier. Er werd 
dan ook ademloos geluisterd. Verder vertelde ze dat ze kaarten 
maakte met foto’s en daarbij een kleine gedichte gedachte, ook in 
het dialect. Ze waren prachtig! 
De dames Oosterholt en Heuzinkveld brachten de stemming er echt 
in met hun accordeonmuziek. Van sommige liederen hadden ze de 
tekst meegenomen, zodat iedereen mee kon zingen. Bij de zeemans-
liedjes werden de heren getooid met een zeemanspet en een matro-
zenkraag tot hilariteit van de dames. Het duo en hun instrumenten 
zagen er ook prachtig uit. De kleding op elkaar afgestemd en het 
koper glanzend gepoetst. Het was een zeer geslaagde middag, waar-
bij volop genoten werd. 
Mevrouw De Bruijn sprak een welgemeend dankwoord uit, vergezeld 
van een applaus van de bezoekers en wenste iedereen een wel thuis. 
De volgende PVG middag is op 15 november om 14.30 uur in de Jo-
hanneshof. Dan hopen we mevrouw Veerbeek uit Dinxperlo te be-
groeten. Zij neemt ons, aan de hand van beelden, mee naar Israёl. 
Hebt u belangstelling voor dit onderwerp, dan bent u van harte wel-
kom! 
Een hartelijke groet en onze zieken beterschap gewenst! 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Herziene Vietnamese Bijbelvertaling  
 
In Ho Chi Minh stad (Vietnam) in de Nguyen Tri Phuong Evangelical 
Church hebben ruim vierhonderd christenen van verschillende kerk-
genootschappen gezamenlijk de langverwachte verschijning van de 
Herziene Bijbelvertaling gevierd. Zowel de verschijning van deze ver-
taling als het interkerkelijke karakter van de viering was uniek voor 
Vietnam.  
Deze herziening begon in 1998 met een Vietnamees vertaalteam in 
de Verenigde Staten onder leiding van vertaalconsultant dr. Philip 
Towner van de United Bible Societies. Toen enkele jaren later de po-
litieke situatie in Vietnam verbeterde, hebben drie lokale vertalers in 
Ho Chi Minh City het vertaalproject overgenomen. In 2004 is het 
Nieuwe Testament gereed gekomen en nu dus ook het Oude Testa-
ment. 
De herziene Vietnamese Bijbel is gemakkelijker om te lezen en te 
begrijpen voor de huidige generatie, maar heeft wel de kenmerken 
behouden van de originele vertaling, die in de kerken erg gewaar-
deerd wordt.  
Voor het eerst in de geschiedenis van Vietnam hielden protestanten, 
rooms-katholieken en leden van huiskerken samen een kerkdienst. 
Joyce van de Veen, verantwoordelijk voor bijbelwerk wereldwijd na-
mens het Nederlands Bijbelgenootschap, was als speciale gast bij de 
viering aanwezig. “Voor ons in Nederland is zo’n gezamenlijke viering 
van protestantse kerken, huisgemeenten en de Rooms-Katholieke 
Kerk misschien niet zo bijzonder. Maar in een land als Vietnam, waar 
christenen te maken hebben met moeilijke omstandigheden, is dit 
alles behalve vanzelfsprekend. Na afloop vertelden verschillende 
kerkleiders mij hoe bijzonder ze het vonden om deze viering te mo-
gen meemaken”.  
Tijdens de lunch na de dienst raakte Joyce in gesprek met Daniel en 
Esther Pham. Daniel is president van de United Gospel Outreach 
church. Esther is leider van het vrouwenwerk van de Vietnam Evan-
gelical Fellowship. Joyce: “Esther vertelde me over haar werk met 
vrouwen in de kerk. Ze hebben ieder jaar een bijbelleesprogramma, 
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waarin ze proberen de hele Bijbel te lezen. Bovendien doen ze geza-
menlijk aan bijbelstudie.”  
Na de dienst werden 1500 exemplaren van de Herziene Bijbelverta-
ling verkocht. Kerken hebben inmiddels duizenden exemplaren be-
steld.  
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het werk van de collega’s 
in Vietnam financieel. Naast de herziening van de Vietnamese verta-
ling wordt er bijvoorbeeld ook gewerkt aan een vertaling in het Jarai. 
Dat is een taal die door 320.000 mensen in Vietnam wordt gespro-
ken. 
 

      Namens de werkgroep van het NBG 
               Nonja Kip  

 

Kledinginzameling 

 

In de maand november is de kledinginzameling op zaterdag 27 no-
vember van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
 

Nieuw ingekomen 

 

Ook deze maand kunnen we weer twee nieuwe gemeenteleden ver-
welkomen, te weten: 
De heer en mevrouw Wessels- Lensink, Ravelstraat 3 
Van harte welkom in onze gemeente en we hopen dat u zich spoedig 
thuisvoelt. 
                                                                        Ledenadministratie 

Grietje Bijker 
                                                                               Lucy Schutten 
                                                                                

Giften 
Ontvangen via mevrouw D. te Bokkel € 10,-- voor de Kinderneven-
dienst; via de heer F. van Doorn € 10,-- voor de Johanneshof, via 
mevrouw R. Tieltjes € 5,-- en € 10,--  
en via ds. H. Hinkamo € 10 ,-- voor de ouderling bloemendienst.  
Voor de PVG € 10,-- via mevrouw N. Niewold. 
Hiervoor hartelijk dank! 
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Dag, lieve prinses - over dementie en euthanasie 
 
 

Toen vader 
nog goed 
was, heeft hij 
vaak gezegd: 
“Als ik zover 
ben, geef mij 
dan maar een 
spuitje”. Nu 
vader dement 
is, geeft zijn 
dochter hem 
geen spuitje. 
Maar ze 
vraagt zich 
wel af: ‘Heeft 
het leven van 
mijn vader nog kwaliteit?’ ’Hoe lang gaat dit nog duren?’ Ze voelt 
zich soms net een schatgraver, op zoek naar kleine momenten van 
geluk. Die zijn er: “Dag, lieve prinses”, zei vader toen hij gisteren 
afscheid van zijn dochter nam.  
 

En zij zelf: welke keuze zou zij maken als ze dement wordt? Heeft de 
bijbel haar iets aan te reiken bij het zoeken naar een antwoord op 
deze vragen? 
Het gaat deze avond over de waardigheid van een kwetsbaar en ge-
schonden leven: voor de dementerende persoon, voor zijn of haar 
dierbaren, in onze maatschappij, in de kerk. 
 

Annemarieke van der Woude, predikant/geestelijk verzorger van 
verpleeghuis Cortenbergh in Renkum, verzorgt een inleiding. Daarna 
is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 

Wanneer:      dinsdag 23 november 2010, 20.00 uur   
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Sjors Tamminga, tel. 0544 – 37 27 52,E: sjors.tamminga@planet.nl 
Joke Lubbers, tel. 0544 – 37 25 49  
ds. H. Hinkamp, tel. 0544 – 37 14 09, email: hans@hinkamp.info 
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‘Ik vervreemd van de kerk maar wil het geloof niet 

kwijt’ 
 

Een artikel met bovenstaande titel stond onlangs in het kerkblad 
Kerkvenster van de protestantse gemeente Aalten en Bredevoort. 
Het artikel is een initiatief van een groep gemeenteleden in de leef-
tijdscategorie 30-50 jaar die, bezorgd om de leegloop in de kerk door 
het wegblijven van onder meer deze leeftijdgroep, de hand ook in 
eigen boezem durfde te steken. Want ze hadden het zich toch zo 
goed voorgenomen? En toch was die motivatie door de tijd heen ver-
dwenen en vervreemdden ze langzaam van de kerk. Waar was dat 
gebeurd en hoe zouden ze dat kunnen terugdraaien? Dat hoe, was 
de grote vraag die als een uitdaging aan de groep zelf maar ook aan 
mensen in de kerk in Aalten gesteld werd. 
Uit de reacties op zowel het artikel als de aandacht hiervoor in de 
kerkdiensten in Aalten blijkt dat het bij veel mensen herkenning op-
roept. Vroeger was het vanzelfsprekend. De familie, de buurt, het 
dorp, iedereen ging op zondag naar de kerk. Aan tafel baden we, 
lazen we uit de Bijbel, we gingen naar de christelijke school en naar 
de catechisatie. We deden het en we deden het vanzelfsprekend. En 
toen deden we het minder en nu is het niet meer vanzelfsprekend. 
De afstand tot de kerk is groot geworden. 
 

Hoe nu verder? Daarover wordt nu druk nagedacht. Het naar voren 
gebrachte in de kerkdienst en kerkblad was divers, maar achter alle 
woorden werd de zorg voor de kerk, het zien van de waarde van ge-
loof en samenzijn en de wens tot behoud, duidelijk. Een van de aan-
dachtspunten is dat kerkdiensten wel wat meer afwisseling mogen 
hebben. De beleving van de dienst is anders dan zoveel jaar geleden 
en daarom moet ook geprobeerd worden om nieuwe inzichten en 
nieuwe ideeën toe te laten binnen de diensten. Wordt vervolgd 
dus……. 
 

Hoe zal het in Lichtenvoorde zijn? Zal bovenstaande titel ook hier 
gelden. Vast wel, in ieder geval vervreemding. Als ik zondags om me 
heen kijk in de Johanneskerk zie ik ook bij ons niet zoveel mensen 
van deze leeftijdsgroep. Dat is jammer. Vaak wordt de kerk bestem-
peld als saai en niets te beleven. Meestal niet terecht. Qua afwisse-
ling hebben we in ieder geval in Lichtenvoorde niet te klagen. Als ik 
alleen al naar de maand oktober kijk dan mogen we toch spreken 
van een behoorlijke  afwisseling: naast ‘gewone’ diensten: mooie 
muziek (piano/klarinet) bij de Israëlzondag, zand/stenen en water in 
een speelse gezinsdienst met muziek van een gospelband, een koor, 
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een dialectdienst in ABH (algemeen beschaafd Hinkamps) enz. Kort-
om, voor elk wat wils. Veel mensen weten vaak ook niet dat het er is 
(dat is weer een ander probleem).  
Aan de andere kant zal ook weer niet iedereen blij zijn met allerlei 
‘bijzondere ‘dingen. Dus het blijft moeilijk om hier een juiste balans 
in te vinden. Echter, wat voor kerkdienst ook, blijf gewoon komen. Er 
zit altijd een zegen in! 
        Erik Schokkin 
 

Uitnodiging jongerenkerk  
 

Zondag 31 oktober was er voor de eerste keer jongerenkerk. Die is 
bedoeld voor jongeren uit de eerste drie klassen van de middelbare 
school. Het is één keer in de maand, onder kerktijd, van 10.00 uur 
tot ongeveer 11.00 uur. Niet in de kerk, maar in een andere ruimte 
of op een andere plaats. De jongerenkerk is alleen bedoeld voor jon-
geren: ouders of andere oudere gemeenteleden zijn dus niet wel-
kom. 
In de jongerenkerk gaat alles heel anders dan in de traditionele 
dienst. Er kan ook van alles gebeuren:  
• gasten die iets interessants te vertellen hebben,  
• we gaan ergens anders naar toe  
• we doen iets creatiefs 
• nou ja, verzin het maar. 
 

De eerste keer is het in de bovenzaal van de Johanneshof 
Voor meer info: bel/sms 0613848477 of mail jpprenger@hetnet.nl 
 

Van harte welkom. ook in de volgende jongerenkerk op 28 november 
 

Groeten, 
Jan-Peter Prenger 
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Dankbaarheid 

 
Dankbaarheid, daarover ging 
het in de dienst van zondag 10 
oktober. Dankbaarheid opent 
onze ogen voor al het goede 
dat er ook is. In de 
kindernevendienst ging het 
ook over dankbaarheid: waar 
kun je dankbaar voor zijn? In 
de vorm van een bloem werd 
dit door de kinderen 
opgeschreven. 
 

 

 

Kindernevendienst, welkom in 

de kerk 
Op zondag hoef je niet naar school. Dan ga 
je met je ouders misschien wel op 
familiebezoek, of je blijft lekker thuis 
spelen. Maar misschien verveel je je ook 
wel een beetje op die zondagen en zou je 
best graag wat leuks willen doen met 
andere kinderen. Dan is de 
kindernevendienst vast iets voor jou!  
 
 

Zondag 28 november: Ster van verlangen 

Je bent elke zondag van harte welkom maar 
speciaal voor zondag 28 november willen we 
alle kinderen en hun ouders uitnodigen om naar 
de Johanneskerk te komen. Deze zondag start 
namelijk het adventproject Ster van verlangen, 
een project waarbij we op weg gaan naar Kerst. 
Met mooie verhalen en leuke activiteiten. Kom 
gezellig meedoen. Tot ziens. 
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Gezinsdienst: Huis op de rots 
 
In de gezinsdienst op zondag 17 oktober zagen we dat het verstan-
diger is om een huis op de rots te bouwen dan op zand. In het ver-
lengde hiervan de goede raad van Jezus: Bouw je leven op God dan 
heb je je leven op rotsgrond gebouwd. 
 

 
Gezinsdienst met medewerking van gospelband Amio uit Aalten. 

 
Voor meer foto’s kijk in het fotoalbum op: www.pkn-lichtenvoorde.nl. 
 

Gehoord 
Na afloop van de gezinsdienst loopt één van de kinderen de consisto-
rie binnen op zoek naar haar moeder. Zegt een ander kind: ‘Hee, 
daar mag je niet komen, daar zit de jury’. 
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Ster van verlangen  
 
In de beleving van grote en kleine mensen is Kerstmis vooral een 
sfeervol en intiem feest. Vrolijke lichtjes in een donkere maand, bui-
ten koud en binnen warm. Met Ster van verlangen gaan we op weg 
naar het kerstfeest. Daarbij willen we u enige inhoudelijke bagage 
meegeven voor onderweg. 
 

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. In de bijbel beschrij-
ven zowel Lucas als Matteüs deze geboorte, ieder op hun eigen ma-
nier. Hun verhaal laat zien dat het om méér gaat dan de gezelligheid 
aan de wieg van een willekeurige, gezond geboren baby. Hun verhaal 
is ‘evangelie’, dat is Grieks voor: goed nieuws. De komst van Jezus, 
de man van Nazareth, is goed nieuws voor allen die verlangden en 
verlangen naar een wereld van vrede, gerechtigheid, geborgenheid. 
 
  

Lucas en Matteüs vertellen over Jezus’ ge-
boorte te Bethlehem. Uitgerekend dit kind is 
het hoopvolle nieuwe begin van een nieuwe 
wereld. Het verlangen naar vrijheid en een 
eigen identiteit leeft al eeuwen: wanneer 
komt de Messias, de koning die ‘als David’ 
zal zijn? Op weg gaan naar Kerstmis bete-
kent: stilstaan bij het verlangen dat in men-
sen leeft. Mensen van toen én mensen van 
nu. 
 

In het evangelie is het de ster, die op ver-
schillende manieren de weg wijst naar een 
nieuwe wereld. Bij Matteüs is de ster een 
gids voor de drie wijzen die op zoek gaan 
naar de nieuw geboren koning. Bij Lucas is 
een hele sterrenhemel de achtergrond voor 
de engelen, die zingen dat een redder gebo-
ren is ‘voor alle mensen van goede wil’. Een 
nieuwe en betere wereld begint met nieuwe en betere mensen. In 
Ster van verlangen houdt de ster dit verlangen levend.  
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De Kindernevendienst komt dit jaar met het adventsproject Ster van  
verlangen om jong en oud mee te nemen op een weg van eeuwig-
heid, een weg van blijvende waarde. Ster van verlangen: speels en 
doordacht, bezonnen en feestelijk! We wensen jullie en u allen een 
goede adventstijd en Kerstmis toe! 

De Kindernevendienst 
 

Jongerenkerk 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende jongerenkerk is zondag 28 november om 10.00 uur. 
Mogelijk in de Johanneshof maar misschien ook wel ergens anders. 
Je hoort het ruim van te voren. 

Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 5 december  

De kopij moet uiterlijk woensdag 24 november zijn ingeleverd bij:  

• Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522  

of bij  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 
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ONDERWEG IN DECEMBER 
 

Licht. 
 

Afgelopen zondag gebeurde er iets bijzonders. Eerste advent. De 
eerste zondag waarop we de komst, de advent, van een kind ver-
wachtten. We raakten in verwachting. In onze kerk. In andere ker-
ken. En thuis. Soms voor een raam een teken ervan, een adventsster 
die oplicht in het donker. 
Hoe dichterbij de geboorte, hoe drukker we het krijgen. Als het kind 
komt willen we mooie kleding aan. Feestelijk eten. En licht. Veel 
licht. Het kind zal niet voor niets ook ‘Licht’ gaan heten. Licht der 
wereld. We regelen wat af. Katholieken en protestanten, evangeli-
schen en heilssoldaten. Moet de kerstboom rechts en het koor links? 
Of juist andersom? En waar moet de beamer? Wie zorgt voor de li-
turgie? Gelukkig is het onderwerp, het verhaal, duidelijk. Over een 
kind zal het gaan. Over Maria en Jozef, over herders en een stal, 
over engelen en wijzen. Over vroeger en ver weg.  
Maar het verhaal van vroeger en ver weg komt dichterbij. Komt in 
het nu, in ons bestaan. Het Godskind komt bij ons wonen. Het Gods-
kind is een voorbeeldkind. Een voorbeeldig kind.  
Zien we dat nog wel? Of blijven we steken in dat lieve mooie lichte 
feest. En daarna over en sluiten. Uit de ster. Uit de mooie kleding. 
Op tafel hutspot met worst. Gedoe over wel of geen koor. Wel of 
geen extra collecte. Wel of geen hoeden. Wel of geen kaarsen. Wel of 
geen . . . welles nietes . . .  Bijzaken worden hoofdzaken. Licht uit. 
 

Ho even! Het licht moet aanblijven. Het kind heet niet voor niets Het 
licht der wereld. Niet het katholieke of protestantse licht. Het evan-
gelische of heilssoldatenlicht, of welk licht dan ook. En iedereen mag 
met dat licht op pad. Wij ook. Om het door te geven. Wetend dat we 
in hetzelfde licht werken, niet de één bij een ledlamp, de ander bij 
een ouderwets peertje. Wetend dat we hetzelfde licht doorgeven, 
niet de één honderd watt, de ander maar veertig. 
 

Als wijzen mogen we in Gods licht op pad gaan. Licht waarin je niet 
over elkaar heen rolt onder het uiten van stellige zekerheden. Hoofd- 
en bijzaken verwarrend. Ook niet achter de zogenaamd enige ware 
kerk aan die met een zaklantaren voorop loopt. Nee, in Gods licht ga 
je naast elkaar. De stralenbundel is breed zat. Je luistert en spreekt. 
Verbonden door de hoofdzaak. Omgeven door het licht van het Chris-
tuskind. In dat licht wensen we elkaar een gezegend kerstfeest.  

        marja  
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KERKDIENSTEN 
 
zondag 5 december Tweede zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer C. Langbroek 
 Deurcollecte: Kerkradio 
17.00 uur Oecumenische Adventsvesper 
 
vrijdag 10 december Avondmaalsviering in de Johanneshof 
15.00 uur Ds. J.J. Hinkamp  
 
zondag 12 december Derde zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Ds. R. Willems, Groenlo; kanselruil 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Pastoraat 
10.00 uur Jongerenkerk in de Johanneshof 
 Ds. J.P. Prenger 
17.00 uur Oecumenische Adventsvesper 
 
zondag 19 december Vierde zondag van Advent (paars) 
10.00 uur De heer J.E.G. Baars uit Dinxperlo 
 Welkom: de heer F. van Doorn 
 Deurcollecte: Diaconaat 
17.00 uur Oecumenische Adventsvesper 
 
vrijdag  24 december Kerstnachtdienst (wit) 
23.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: mevr. C. Lensink 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zaterdag 25 december Eerste kerstdag (wit) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger m.m.v. de Cantorij 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte:KIA Kinderen in de knel 
 
zondag 26 december Tweede kerstdag (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: Verwarming 
 
vrijdag 31 december Oudejaarsavonddienst (wit) 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Deurcollecte: Eindejaarscollecte 
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zondag 2 januari Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer J. te Bokkel 
 Deurcollecte: Verwarming 
Na de dienst kunnen we elkaar Nieuwjaarwensen 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof. 
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met 
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact op-
nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit 
feestelijke gebeuren. 
 
 
Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 5 december, de tweede zondag van advent, horen we de 
profeet Micha vertellen over een nieuwe tijd. De kindernevendienst 
gaat druk in de weer met het adventsproject: ster van verlangen. En 
we zingen een lied dat hoort bij de Adventster, die we als geschenk 
kregen van onze partnergemeente Herold.  
 

Vrijdag 10 december is er om 15.00 uur een viering van het Heilig 
Avondmaal in de Johanneshof. De (korte) viering is gericht op oude-
ren en anderen voor wie de kerkgang soms lastig kan zijn. Maar na-
tuurlijk zijn andere belangstellenden ook van harte welkom. 
 

Zondag 12 december, de derde zondag van advent, is ds. Ria Wil-
lems – Joosten bij ons te gast voor een kanselruil, dit betekent dat 
ds. Hinkamp zal voorgaan in Groenlo. Zo kunnen gemeenten en pre-
dikanten elkaar over en weer beter leren kennen.  
 

Vrijdag 24 december, om 23.00 uur, vieren we de geboorte van Je-
zus, als licht voor de wereld. Muzikale medewerking is er van het 
gospelkoor Spirit uit Eibergen. Natuurlijk zullen een aantal klassieke 
kerstliederen niet ontbreken! Laten we er met elkaar een hartver-
warmende, feestelijke en bezielende Kerstnacht van maken! 
 

Zaterdag 25 december. We vieren het Kerstfeest op de manier waar 
we de afgelopen jaren aan gehecht zijn geraakt, in een sfeervol ver-
sierde Johanneskerk. Bijzondere aandacht is er voor de kinderen, die 
ons ‘meenemen’ in het Kerstverhaal. De cantorij en het koperkwartet 
van de familie Koskamp zorgen voor zang en muziek. 
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Blij dansend 
 
Wat zou ik brengen aan dat kleine mensje, 

zo klein en toch zo groot in ons bestaan? 
 
Wat zou ik meenemen, goud wierook mirre, 
of zou ik stilletjes met lege handen gaan? 
 
Wat zou ik zeggen, of wat zou ik zingen, 
of zou ik spraak’loos stil bij ’t kribje staan?  
 
Ik weet het niet, maar ik weet vast en zeker 

dat ik blij dansend weer naar huis zou gaan. 
                      marja 

   
Zondag 26 december, tweede kerstdag, is er een korte kerstviering 
met (opnieuw) lekker veel zang en enkele bezinnende gedachten en 
teksten. 
 

 
Vrijdag 31 december. We nemen afscheid van het oude jaar, kijken 
nog éénmaal achterom en zijn dan klaar voor het nieuwe. Tradi-
tiegetrouw lezen we psalm 90. U kunt weer 
rekenen op een mooie en ingetogen liturgie, 
waarin het avondlied niet zal ontbreken. En: hoe 
meer zielen, des te meer sfeer!    
                                                    

 
 
 
 
Zondag 2 januari vieren we dat we, onder Gods zegen, samen het 
nieuwe jaar in mogen gaan. Na de dienst is er onze ‘nieuwjaarsre-
ceptie’ in de Johanneshof, waar we elkaar onder het genot van koffie 
en wat lekkers (?) elkaar veel heil en zegen 
mogen toewensen. 
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Deurcollectes  

Zondag 5 december  Kerkradio 

Vrijdag 10 december  Werkgroep Lichtenvoorde - Herold 

Zondag 12 december  Pastoraat Pastoraat is een belangrijk 
onderdeel van het kerk-zijn. Het valt onder verantwoordelijkheid van 
de plaatselijke gemeente en krijgt daar ook gestalte. Omdat sommi-
ge soorten pastoraat de draagkracht van de plaatselijke gemeenten 
overstijgen, worden die landelijk georganiseerd, gevoed en onder-
steund, zoals het pastoraat in ziekenhuizen, gevangenissen en de 
krijgsmacht. Op landelijk niveau zijn werkgroepen actief die plaatse-
lijke gemeenten kunnen adviseren over specifieke vormen van pasto-
raat of bij ethische vragen. Ook blijft er behoefte aan toerusting van 
ouderlingen en pastorale medewerkers. Met de opbrengst van deze 
collecte kan daarin worden voorzien. 

Zondag 19 december  Diaconaat 

Vrijdag 24 december  Onderhoud gebouwen 

Zaterdag 25 december  KIA, Kinderen in de Knel Kinderen zijn 
kwetsbaar. Juist zij hebben anderen nodig die voor hen opkomen en 
helpen waar dat kan. Kerk in Actie wil die helpende hand bieden. 
Voor straatkinderen, kinderen in noodhulpsituaties of in post conflict 
gebieden. Kerk in Actie zet zich in voor een dak boven hun hoofd, 
veilige en rechtmatige werkomstandigheden, goed onderwijs en vol-
doende eten en schoon drinkwater. Kerk in Actie ondersteunt hier-
voor lokale organisaties die voor de kleinsten uit de samenleving 
opkomen.  

Zondag 26 december Verwarming 

Vrijdag 31 december  Eindejaarscollecte 

Opbrengsten deurcollectes  oktober, november. 
 

31 oktober Verwarming     € 55,62 
3 november De Hoop     € 65,70 
7 november KIA, Zending      € 53,05 
14 november KIA, Diaconaat    € 46,40 
21 november Cantorij             € 116,59 
 

De diverse collecten van diaconale aard zijn door de diaconie extra 
aangevuld.                         Namens de diaconie Jeroen Wildenbeest  
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AGENDA 
 
   1 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
   1 dec. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
   1 dec. Diaconievergadering Consistorie  19.00 uur 
   1 dec. Kerkrentmeesters  Consistorie  20.00 uur 
   4 dec. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
   6 dec. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
   7 dec. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
   8 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 14 dec. Kerkenraadsverg.  Consistorie  20.00 uur 
 14 dec. Commissie Vredehof Johanneshof  20.30 uur 
 15 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 15 dec. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
 15 dec. Kerstmiddag P.V.G. Johanneshof  14.30 uur 
 18 dec. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
 22 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 23 dec. Kerst Sing-in  Johanneshof  19.00 uur                                                                               
Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht 
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zo-
ver het met de kerk te maken heeft. 
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795. 
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Oecumenisch Avondgebed in de Advent 
 

“Es kommt ein Schiff geladen ganz bis zum höchsten Bord”. De be-
ginregel van een lied: “daar komt een schip geladen tot aan de 
hoogste boord”. Het past goed in de komende tijd. Ik denk aan de 
aankomst van de pakjesboot van de goede Sint in Harderwijk. Vol 
verwachting klopt ons hart.  
 

De volgende regel luidt: “Es bringt uns den Sohn des Vaters, das 
ewig wahre Wort”. Dat valt tegen, dit is toch een andere boot. Maakt 
het eigenlijk uit welke boot het is? Die van de Sint of die van de 
Zoon van de Vader? Natuurlijk maakt het verschil. Maar bij beide zou 
ons hart vol verwachting mogen kloppen. Maar zowel de Sint als de 
Zoon van de Vader hebben het (om uiteenlopende redenen) moeilijk.  
 

Maar toch… Advent betekent 
‘verwachting’ In deze tijd mag ons hart 
vol verwachting kloppen. De eerste boot 
brengt rijke vracht vermeldt het lied. 
Het lied staat als gezang 116 in het 
Liedboek voor de Kerken als eerste in de 
Adventstijd. En de Adventstijd is bij 
uitstek de tijd van verwachting, het 
uitkijken naar de tijd dat de boot 
voorgoed aanlandt. Het tweede couplet 
in het liedboek zegt het zeer duidelijk: 
 

Het anker valt ter rede, 
nu is het schip aan land. 
Het woord is vlees geworden, 
Gods Zoon reikt ons de hand. 
 

Aan ons de vraag of we die uitgestoken hand van Godswege willen 
blijven vasthouden of willen pakken. 
 

Op de komende zondagen in de Adventstijd nodigt de Werkgroep 
Oecumenische Vieringen u van harte uit om samen de vesper, een 
avondgebed, te vieren op weg naar het Kerstfeest; het feest ter her-
innering aan Christus geboorte, het feest om vol verwachting naar 
Hem uit te kijken, toen én nu.  
De vespers beginnen om 17.00 uur in de Johanneskerk en na afloop 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder een kopje koffie of thee. 
namens de werkgroep Oecumenische Vieringen,  

Alfons Liesker 
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Verjaardagen 
 
  5 dec. mevr. J.B.A. Ansink – Dieperink, ds. Van Krevelenstraat 28, 
  77 jaar. 
10 dec. de heer J. Scholte, Chopinstraat 16, 75 jaar. 
19 dec. mevr. W.G. Schoppers – Mennink, Nieuwe Maat 1, 85 jaar. 
19 dec. mevr. B. Oberink – Lammers, Sleedoornstraat 56, 78 jaar. 
23 dec. de heer G.H.T. Bruggink, Schurinkweg 14, 76 jaar. 
 
2011 
  2 jan. de heer H. Kolthoff in Antoniushove, 96 jaar. 
  4 jan. mevr. J. Mennink – Schuurman, Kard. De Jongstraat 29,  
  87 jaar. 
  5 jan. mevr. J. Bekkers – Otten, Patronaatsstraat 18/04, 85 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag. Wij wensen u daarbij Gods onmisbare ze-
gen. 
Het zou leuk zijn als u een kaartje zou sturen of eens zou opbellen 
naar een jarige, een zieke of een jubilaris. 
                

               
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
31 okt. bij mevr. Hillen, Nieuwe Maat 3 en de heer Maters, 

 Patronaatsstraat 20/02. 
 7 nov. bij mevr. Te Giffel, G. Bomansstraat 29 en mevr. Sironde, 
  Varsseveldseweg 7/44. 
14 nov. bij de fam. Aalbers, Franciscanerhof 8 en mevr. Lensink, 
  M. Leliveltstraat 83. 
21 nov. bij mevr. Doornink, G.J. Doorninkweg 1 en de fam.Ter Haar. 
  Middachtenstraat 41. 
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Afsluiting kerkelijk jaar 
 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, bij ons bekend als Eeu-
wigheidszondag, gedenken wij de gemeenteleden van wie wij in het 
afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. 
We noemen hier hun namen en de overlijdensdata. 
Ook noemen we de namen van de dopelingen en de in onze kerk 
bevestigde huwelijken. 
 
Overleden 
Alida Johanna Gouda – Zijlstra                                   22 december 
Hilde Sterk                                                               25 december 
Arenda Koskamp             20 januari  
Grada Wilhelmina Sturris – Wamelink          26 januari 
Piet de Kruijff              19 februari 
Gerrit Jan Geessink             22 juni 
Maria van Binsbergen            30 juni 
Henrieke Aleida Gesina Hesselink – Dammers           5 juli  
Janke Kok – van der Galiën            11 juli 
Noortje Wensink             23 juli 
Cornelis Pieter Timotheus de Rijper          10 september 
Herman Sironde             27 september 
 
Gedoopt 
Rens Boomkamp             17 januari 
Swen te Hennepe             17 januari 
Hugo Jansen               17 januari 
Ilse Krabben              17 januari 
Tijn Schutten              18 april 
Romy te Poele             18 april 
Lisa Papen              27 juni 
 
Huwelijk 
IJfke de Witte en Gerco Wamelink           16 april 
Miranda ten Brinkhof en Jeroen Boekelder          29 april 
Mirjam Steenbeek en Arjan Boomkamp          29 oktober 
 
Er waren dit jaar geen belijdeniscatechisanten 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
 
 
Kerkenraadsvergadering van 26 oktober 
2010 

  

• De kerkenraad heeft de PVG uitgenodigd voor overleg en om te 
horen wat er bij hen leeft. Aan de hand van het jaarverslag blijkt 
hoeveel werk de PVG verzet met de seniorenmiddagen, reisje, in-
loopmiddagen, felicitaties en bezoeken. Er zijn wel enkele aan-
dachtspunten.  Deze zijn het geringe bezoek op de zomerse inloop-
middagen en het vinden van vrijwilligers. In tegenstelling tot de goed 
bezochte seniorenmiddagen (ca 50 personen) trokken de inloopmid-
dagen in 2010 slechts 4 personen per middag. De PVG beraadt zich 
erover of deze middagen voortgezet moeten/kunnen worden. Een 
enquête onder de vaste bezoekers van de seniorenmiddagen is een 
waardevolle suggestie. Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers zal ge-
beuren in nauw overleg met de wijkouderlingen. Tot slot komt aan 
de orde dat in het kader van de op gang komende samenwerking 
met Groenlo bezien wordt of het reisje in 2011 met de HVD-Groenlo 
kan worden georganiseerd. De voorzitter bedankt namens de ker-
kenraad de PVG-medewerkers voor hun inzet en tijd en wenst hen 
veel zegen toe in het werk. 
• Namens de beheerscommissie Johanneshof wordt opnieuw bij de 
gemeente Oost Gelre de verlichting aan de achterzijde van de Johan-
neshof onder de aandacht gebracht. Ondanks diverse toezeggingen 
is dit nog niet gerealiseerd. (toevoeging scriba: inmiddels ligt er een 
nieuwe toezegging dat eind november de verlichting is aangelegd).  
• Teneinde een waardig verloop van de vieringen van het Heilig 
Avondmaal te waarborgen is in het ouderlingenberaad de afspraak 
gemaakt dat maximaal 30 personen per tafel zullen aanzitten. Zijn er 
meer dan 30 mensen, die aan het Heilig Avondmaal deelnemen, dan 
zullen twee tafels worden gehouden met voor beiden een ongeveer 
gelijk aantal. De kerkenraad stemt hiermee in.  
• We hebben u reeds geïnformeerd dat het contract inzake de 
werkzaamheden van ds. Prenger door Neede is opgezegd per 1 april 
2011. We hebben geconstateerd dat dit onrust heeft veroorzaakt. We 
beschouwen dit als een goed teken, want dat betekent dat we ds. 
Prenger niet graag laten gaan. De situatie m.i.v. april 2011 zal zijn 
dat ds. Prenger met Neede een dienstverband heeft voor 50%. Met 
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ds. Prenger is inmiddels de afspraak gemaakt dat hij daarnaast voor 
40% in Lichtenvoorde aan het werk blijft. We gaan dit nu nader uit-
werken.   
• Ook de vacatures bij de ambtsdragers komen aan de orde. Er 
zijn 8 ambtsdragers aftredend per 2011. Vier tekenen bij en bij de 
kerkrentmeesters is een nieuwe ambtsdrager gevonden. Resteren 
nog 3 vacatures bij de diakenen. (toevoeging scriba: ook een nieuwe 
diaken heeft inmiddels toegezegd). Hoewel bij de ouderlingen geen 
nieuwe vacatures ontstaan zijn er minimaal 2 openstaande vacatures 
uit het verleden. Eén nieuwe ouderling is gevonden. Dit betekent wel 
dat hier en bij de diakenen nog vacatures zijn. Gemeenteleden zullen 
worden benaderd.  
• De waarnemend scriba, de heer Tamminga, wordt voorzitter van 
de kerkenraad per 2011. In geval van verhindering van voorzitter of 
scriba is een vervanger gewenst. De heer van Doorn is bereid deze 
taak te vervullen.  
• Diverse kascontroles zijn uitgevoerd. Vredehof, Herold en On-
derweg hebben een positief controle oordeel. 
• Heeft u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerken-
raadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of 
een ander lid van de kerkenraad.  

                                                                 Flip de Bruijn, scriba.  
 
De diaconie heeft Ark Mission ondersteund: 
 

Ark Mission wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in han-
den geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven 
komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bijbels, bijbeluitgaven, ma-
terialen voor kinderen en lectuur die aan de Bijbel gerelateerd is.  
 

Project: Bijbels voor Angolese gevangenen 
In de Bentiaba gevangenis in Angola is Manuel een van de vele ge-
vangenen. Hij ging beseffen dat God zijn leven kon veranderen. In 
de gevangenis komt hij tot bekering en ontvangt een eigen Bijbel. 
Manuel vertelt: 'Ik realiseerde me nooit dat wat ik deed slecht was. 
Nu weet ik het verschil tussen leven met God en leven zonder Hem. 
Dankzij mijn Bijbel kan ik leren hoe ik als christen moet leven.’ Ark 
Mission draagt bij aan de financiering van 900 Bijbels voor gevange-
nen en 2000 Bijbels en 1800 Nieuwe Testamenten voor jongeren en 
studenten. Een waardevolle investering in de nieuwe Angolese gene-
ratie. 
Kijk voor meer informatie op de website /www.arkmission.nl/ 
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De Bijbel op tegels  
 

In de Johanneshof worden de komende maand 42 Bijbeltegels ten-
toongesteld. Het is een gedeelte van de verzameling van Jan te Bo-
veldt.  

 



13 

Ouderen onder ons kennen dergelijke tegels nog wel, veelal van de 
schouw uit boerderijen. Bijbelse voorstellingen zijn behulpzaam bij 
het verstaan van het Woord. 
Grote groepen mensen konden vroeger  lezen noch schrijven. De 
haardtegeltjes gaven een stripverhaal waarbij de Bijbel kon worden 
doorverteld. 
  

 

 

 
Typisch Nederlands (van boven de rivieren) overigens; in andere 
landen (met uitzondering van Noord Duitsland) vindt men de bijbel-
tegels niet of alleen in paleizen en musea. In Portugal zijn prachtige 
bijbelse tableaus op tegels te vinden, maar daar maakten ze geen 
voorstelling op één tegel. Onder doopsgezinden waren de bijbeltegels 
zeer populair. Veel doopsgezinden woonden in de Zaanstreek en daar 
is dan nog veel bewaard gebleven. Vroege exemplaren dateren uit de 
gouden eeuw. De kleur van de tegels is dan blauw. Later worden de 
paarse kleuren (mangaan)  populair. In de Achterhoek zijn tegels te 
vinden uit de 19de en begin van de 20ste eeuw (alleen mangaan). Op 
de tentoonstelling zijn beide kleuren te zien.  
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Niet alle Bijbelse verhalen waren even populair; van Esra zul je geen 
tegel vinden, van Mozes des te meer (weet u waarom Mozes meestal 
met twee hoorns op zijn hoofd wordt afgebeeld?). Ook de tegels met 
afbeeldingen uit Deuterocanonieke Boeken  Judit en Tobias waren 
gewild. Uit deze Boeken werd toen nog veel gepredikt. De meeste 
afbeeldingen kom je tegen uit Genesis, het kerst- en het paasver-
haal. 

Ds Hinkamp was onder de indruk van de Bijbeltegels en hij heeft er 
een aantal uitgekozen voor advent. Daarvan heeft hij posters ge-
maakt, met een passend gedicht erbij. Deze hangen  aan de muur in 
de Johanneshof. 
Er zijn 592 verschillende Bijbelse voorstellingen op tegels bekend. 
Van sommige voorstellingen, bijv. van de kruisiging zijn er meer dan 
100 verschillende afbeeldingen. 
Op de expositie liggen fotoboeken waar u een gedeelte van deze 
schat kunt vinden.  
U vindt op de expositie ook de “Fliesenbibel”.  Een Duitstalige Bijbel 
die in 2008 tijdens de Kirchentag  is gepresenteerd. Daarvan loopt 
nog steeds een “reizende” tentoonstelling. Mocht door onze mini-
expositie in de Johanneshof de belangstelling worden gewekt, dan is 
het te overwegen om deze Duitse expositie hier in Lichtenvoorde, 
maar dan wel voor geheel de Achterhoek, binnen te halen. 
 

Echter voordat je met zo’n ambitieus plan start, is het al mooi om 
onder de lezers van “Onderweg”  te inventariseren of iemand Bijbel-
tegels heeft om daarvan eventueel een vervolgexpositie te maken. 
Qua voorstellingen zullen er geen verrassingen naar boven komen, 
maar er zijn wel verrassingen te verwachten met zgn. “schildersfou-
ten”.  Zoals het aureool dat bij Jezus hoort, bij Petrus wordt ge-
plaatst: waardoor Jezus door Petrus, lopend op het water, wordt ge-
red.  
En zoals bij deze tegel, waarvan de tekst niet 
klopt:  
Op de expositie treft u de tegel aan met de 
juiste tekst. 
 
 
Veel leering ende vermaeck gewenst 

                                                    

Jan te Boveldt 
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Geleuf ’t no maor 
 

Geleuf ‘t no maor is de titel van een rubriek in het kerkblad van Aal-
ten. Een rubriek, door verschillende mensen geschreven, met verha-
len in de streektaal waarin het geloof een rol speelt. Hieronder wat 
mijmeringen over de kerk in Lichtenvoorde (Thea Onnink uut Balle, 
coördinator van dizze rubriek in Aalten, hef nog effen ekekken of de 
spelling een betjen kloppen. Bedankt hierveur!) 
 

Heimwee of nostalgie? 
 

In verschillende plaatsen um ons hen sloet kerkgebouwen. Met ‘t 
samengaon van de gereformeerde en hervormde kerke mot vake ok 
een keuze worden emaakt met welk gebouw gao-w wieter. Vake is 
dat de hervormde kerke. Dèn is vake wat older, meestal ok een mo-
nument en daorumme ok moeilijker of helemaol neet te verkopen. 
Veur völle mensen moeilijke en pienlijke beslissingen. Maor ja, deur-
gaon met beide gebouwen is ok gin optie. Dus i’j mot wat, ok al is 
neet iederene d’r altied met eens. 

Zo is ’t ok egaone in 
Lechtenvoorde. Hier bunt de 
beide kerken officieel op 1 juli 
2007 samen egaone. 
Daorveur hebt ze al jaoren 
bi’jnao alles samen edaone. 
Hervormd of gereformeerd, 
daor he-k trouwens nooit wat 
van begreppen. Op de laegere 
schole in Balle met voetballen 
was ‘t wal makkelijk: hoven i’j 
neet te poten um 2 teams te 

kiezen, maor dee-j gewoon de hervormden teggen de gereformeer-
den. 
 
De lesten dienst in ’t gereformeerde kerkgebouw was op 29 april 
2007. ’t Is no een makelaarskantoor en an de butenkante zut ‘t er 
nog net zo uut as vrogger de kerke. Wat dat betröf mo-j bli’j wezzen 
dat ‘t verkocht kon worden en ‘t zonne bestemming hef ekreggene. 
Dat had wal völle gekker ekönt.  
De gereformeerde kerke in Lechtenvoorde is in 1933 ebouwd. Eigen-
lijk heuren in dee tied de gereformeerden in Lechtenvoorde bi’j Aal-
ten. Maor in de crisisjaoren wazzen ze dat geklep naor Aalten (vake 
ok lopens) wal zat. Uutendelijke hef dat eleid töt de bouw van een 
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eigen kerkgebouw in Lechtenvoorde en later een eigen gemeente. De 
gereformeerden in Lechtenvoorde waren neet met zovölle en dao-
rumme hef een wieze commissie in 1943 beslotten dat ok een stuk 
van Balle d’r bi’j heuren. Wi’j dus ok. Kan mi’j neet herinneren da-k 
as kind (dan hao-w ‘t ovver de 70 jaoren) een haekel had om d’r hen 
te gaon, ok al was ’t er weineg veur de kindere te doen. Kinderne-
vendienst was ‘t er nog neet, of begon net ‘n betjen op gang te 
kommen. 
 

Zölt de leu de gereformeerde kerke nog missen, vraog ik mi’j wal is 
af? Iederene hef natuurlijk ziene herinneringen an zo’n gebouw en 
vake is ’t ok zo da-j ‘t pas gaot missen as ’t er neet meer is. Maor ik 
heur d’r hier in Lechtenvoorde niemand meer ovver, en da’s mis-
schien maor goed ok. I’j mot neet te völle blieven hangen in ’t verle-
den, maor veuruut kieken. Van de andere kante is ’t natuurlijk ok 
neet iets waor i’j met te koop loopt. Wat mi’jzelf betröf mis ik um 
soms nog wal en dan heb ik neet ens zo’n lange geschiedenis met de 
gereformeerde kerke als völle anderen. ’t Is misschien ok wal meer 
nostalgie dan heimwee. 
Ik bun d’r edeupt en etrouwd en onze beide kindere bunt d‘r ok 
edeupt. Van vrogger we-k nog precies waor iederene zat in de kerke. 
Ik heb d’r een beuksken ovver eschrevene, ovver de gereformeerde 
kerke in Lechtenvoorde van 1933-2007. Sommige leu schrieft een 
book um iets te verwarken. ‘k Geleuf neet dat ’t zo slim met mi’j 
was, maor ik von ‘t wal jammer. Veural a-j ow bedenkt ho hard d’r in 
de crisisjaoren is epokkelt en edaone um  een eigen kerkgebouw te 
bouwen. Wat een tied en geld de leu daorveur ovver hadden. En dan 
kom i’j d’r bi’j wieze van sprekken 70 jaor later weer langs en dan is 
‘t een makelaarskantoor. 
In de 80/90 jaoren bun-k d’r weinig tot neet ewest. End jaoren ne-
gentig kwamen wi’j in Lechtenvoorde te wonnen. In ’t kerkkrantjen 
wat wi’j kreggen op ons ni’je adres ston iets van van harte welkom 
veur een ni’j gezichte maor misschien ok wal een bekend gezichte. Ik 
dachte waorumme ok neet en op ne goeien zondagmargen gin-k dus 
weer is ne kaere naor de gereformeerde kerke: ‘k Veulen mi’j neet 
echt op mi’j gemak en bun d’r schielijk naor binnen egaone en hele-
maol achterin de hook gaon zitten. Ik schrok d’r van ho klein de ker-
ke van binnen was. Ik wis natuurlijk dat ‘t een kleine kerke was, ma-
or zo klein! Ik zag völle bekenden van vrogger, völle bekenden van 
vrogger zag ik ok neet meer. De domenaer had ‘t in de praeke ovver 
‘t vuur van Pinksteren. Waor stao-j zelf, was de vraoge: dichte bi’j ‘t 
vuur of wat wieter weg of misschien wal argens heel wiet weg an de 
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rand? Dat leste gold natuurlijk wal een betjen veur mi’j. Maor hoe 
dan ok, ik zat d’r wal goed en heb d’r vanaf dee tied, zolange as ’t 
kon, nog vake ezaeten. Dus zo kan ’t ok nog weer gaon. 
 

Maor wat dat missen betreft. In de dienst op Oldejaorsavond 2007, 
veur de eerste kaere in de Johanneskerk in plaatse van de gerefor-
meerde kerke, mos ik d’r nog wal effen an denken. Dat is toch al zo’n 
aovend  en dan zit i’j daor in Lechtenvoorde met anderhalven man 
en ne paerdekop in zo ‘n grote kerke. In de gereformeerde kerke lek 
’t dan altied völle voller. Mot eigenlijk niks uutmaken, maor toch. 
Ruben, onze zönne, zei metene al bi’j ’t samengaon van beide ker-
ken: ‘Ik vind de Johanneskerk veel mooier dan de gereformeerde 
kerk’. Daor geet ‘t natuurlijk neet umme, maor hee hef wal geliek. 
De Johanneskerk is echt ne mooie kerke, van binnen en van buten. 
 

Maor in plaatse van de gereformeerde kerke is d’r wal wat moois 
veur waer ekommene bi’j de Johanneskerk, ’n mooi ni’j kerkelijk cen-
trum: de Johanneshof. Mooie ruumtes naost de kerke. En d’r is völle 
te doen. Elken zondag koffiedrinken na de dienst. Elken zondag! Ton-
k dat veur ‘t aerst heuren, dacht ik dat wordt niks. Gelukkig ha-k ’t 
helemaol mis. ‘Nao de dienst is d’r gelegenheid veur ontmoeting’, 
wordt d’r dan soms zo mooi ezegd in de kerkdienst. No bun ik neet 
echt iemand van ’t ontmoeten, maor ik vind ‘t wal mooi um daor 
zondag ’s margens nao de kerkdienst effen te gaon zitten um ’n köp-
ken koffie te drinken. En völle leu met mi’j. Wat dat betreft gif zo’n 
gebouw wal weer ni’je impulsen, ok wieters wordt d’r van alles e-
organisaert, ok deur de wekke. 

In Brevoort bunt ze no ok 
bezig met een ni’j kerkelijk 
centrum en ovver een 
tiedjen is d’r dan ok de 
lesten dienst in de 
Koppelkerke. Ik hop veur 
hun dat ’t daornao wieters 
net zo geet as in 
Lechtenvoorde: neet te völle 
heimwee, wal nostalgie. 
 

            Erik Schokkin 
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Omzien naar elkaar 
 

Voor de traditionele praatavond na afloop van de Dankdienst voor 
gewas en arbeid op 3 november had Vorming en Toerusting (Sjors 
Tamminga) het bovenstaande thema voorgesteld. Aanleiding was 
een gesprek in het ouderlingenberaad. Dominee Hinkamp was deze 
avond gespreksleider en verbreedde het onderwerp meteen naar 
Omzien naar, door en voor elkaar. 
In de Bijbel vinden we voor het thema verschillende woorden zoals 
barmhartigheid, erbarmen, ontferming, solidariteit, mededogen en 
medelijden, allemaal woorden die in het huidige taalgebruik niet zo 
vaak voorkomen maar in de kerkelijke taal des te meer.  
Een kerk die goed functioneert voelt aan als een warme deken maar 
wat doen wij er aan om dat zo aan te laten voelen? Daar gaat het 
vanavond eigenlijk over. En over de persoonlijke plannen die we er 
over hebben. 
In het pastoraat ontstaan er als vanzelf een aantal trefpunten waar 
we van ons medeleven blijk kunnen geven. Denk aan de belangstel-
ling bij een geboorte. Kom je daar nog wel eens het woord dank-
baarheid tegen? Je leest bijna nooit meer “met dank aan God en gro-
te vreugde geven wij kennis van.…” Waarom zouden wij dat niet 
eens zeggen tijdens kraambezoek of op ons felicitatiekaartje?  
Met huwelijksvieringen en huwelijksjubilea maar ook bij verjaarda-
gen kan je makkelijk wat warmte uitstralen met een hartelijke hand-
druk of een vriendelijk kaartje. Natuurlijk vinden zieken en eenza-
men het fijn om wat belangstelling te ontvangen. En dat geldt voor 
elke andere blijde of droevige gebeurtenis binnen onze gemeen-
schap.  
Het is gewoonte om pastorale contacten door ambtsdragers en ove-
rige gemeenteleden over de hele kerk verdeeld te onderhouden. Je 
kan je afvragen of de nadruk beter gelegd kan worden in de wijk of 
georganiseerd kan zijn voor bepaalde doelgroepen zoals jonggehuw-
den, gemengd gehuwden, ouderen, jongeren. Deze gedachten wordt 
verder besproken in het ouderlingenberaad. 
In de gemeente worden allerlei mogelijkheden aangeboden om de 
warme deken zelf te verstrekken. Denk aan de bloemen uit de kerk. 
Iedereen kan aanbieden om die een keer weg te brengen en daar 
een bezoekje bij af te leggen. Vooral dat laatste is van grote waarde. 
Het smeekgebed in de kerk houden we het liefst algemeen  maar 
waarom zouden we geen namen noemen? Zeker als iemand daar om 
vraagt. De ouderlingen en predikanten kunnen daar wel eens een 
paar afspraken voor bedenken. Een speciale vorm van het smeekge-
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bed is als dat gepaard gaat met het 
aansteken van een lichtje, al of niet 
met het noemen van een onderwerp. 
Dat kan ook in een gebedenschrift of 
iets dergelijks.  
Ons kerkblad Onderweg biedt ruime 
kansen om van uw belangstelling te 
laten blijken. Al is het met een stuk-
je waarin u aandacht vraagt voor 
een onderwerp dat meer aandacht 
verdient.  Sommige kerken geven in 
de kerk een zondagsbrief uit met bijzonderheden die niet tot het vol-
gende kerkblad kunnen wachten. Niet alleen tijdens het uitgaan van 
de kerk is er gelegenheid om eens iemand aan te spreken en belang-
stelling te tonen maar dat kan natuurlijk ook tijdens het koffiedrin-
ken. Dat is er speciaal voor ingesteld! Een leuke manier om aandacht 
aan een ander te geven is om iemand mee naar huis te vragen om 
koffie te drinken en waarom niet om eens mee te eten? 
De vraag vanavond was hoe we een levende gemeente van Christus 
kunnen zijn. Gezien de belangstelling en de reacties van de ongeveer 
dertig aanwezigen zitten we allemaal vol met goede ideeën. Mooi 
toch want de kerk zijn wijzelf en wijzelf zijn de kerk.  
 

We zijn nu erg bezig geweest met de band met elkaar en de oproep 
van een van de aanwezigen om op dezelfde manier bezig te zijn met 
de mensen buiten onze gemeenschap valt in goede aarde. Bekeken 
wordt om daar een volgende keer een gesprek over te houden. 
 

Afsluitend: 
Omzien zit niet aan de oppervlakte. 
Aandacht voor omzien naar elkaar, door elkaar, voor elkaar vraagt 
tijd, respect, wederzijds vertrouwen. 
Omzien gebeurt in het horen van een ander, de Ander, God, Aanwe-
zige, Nabije. 
Omzien is beseffen: er wordt naar jou omgezien 

Verslag: Jan Gillissen 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

                     
 

 

Van onze vrienden uit Herold hebben wij tijdens hun bezoek in Lich-
tenvoorde, afgelopen september een zogenaamde Hernhutter Ad-

ventsster gekregen.   
Over het ontstaan van de 
Hernhutter ster doen verschil-
lende verhalen de ronde. Alle 
zijn zij nauw verbonden met 
de leefwijze en geloofsopvat-
ting van de Hernhutter Broe-
dergemeente. 
De Hernhutter Broederge-
meenten zijn ontstaan in 
1722 in het plaatse Herrnhut, 
gelegen in het oosten van 
Duitsland, niet ver van de 

grens met Tsjechië en Polen. 
  

In het geloofsleven van de Hernhutters nemen liederen een belang-
rijke plaats in. Een van de verhalen die gaan over het ontstaan van 
de Hernhutter sterren hangt samen met het lied Morgenster na 
donk’re nacht. Dit lied van de katholieke dichter Johann Scheffler 
(Angelus Silesius) is in 1727 
door Von Zinzendorf uitge-
geven. Halverwege de acht-
tiende eeuw werd dit lied in 
de adventstijd in de Broe-
dergemeenten gezongen. 
Het zendingswerk bracht 
Hernhutterfamilies voor 
vaak vele jaren naar verre 
landen.  
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Uit het praktisch samengaan van godsdienstonderwijs en wiskunde 
ontstond in 1821 de eerste ster ter gelegenheid van een feestelijke 
gebeurtenis in het internaat in Niesky. 
  

De eerste ster was dus niet gemaakt voor de advent. Dit gebruik 
wordt in 1887 voor het eerst beschreven. Dan worden in het jon-
gensinternaat van Klein Welka onder leiding van hun leerkracht ster-
ren gebouwd die op de eerste advent worden opgehangen.  
In 1897 ontdekt de hernhutter boekhandelaar Pieter Hendrik Verbeek 
een manier om van de sterren een bouwpakket te maken. In 1899 
werd een onderneming opgezet die de sterren produceerde en over 
de hele wereld verspreidde. 
 

Een Hernhutter Adventsster bestaat uit: 17 vierkante punten;  8 
driehoekige punten; splitpennen en een ophanghaakje. 
Vanaf de eerste adventzondag hangt deze uit kunststof gemaakte 
Hernhutter Adventsster,  nu ook in onze Johanneskerk.  
  

Op bijgaande oude foto uit 1979 van de voormalige Gereformeerde 
kerk, ziet u ook al een hernhutter Adventsster – weliswaar uit pa-
pier- hangen. 
Bron: www.Hernhuttersterren.nl 
 

Namens de werkgroep Lichtenvoorde-Herold wens ik U een gezegen-
de Advents- en Kersttijd en een goede jaarwisseling. 
 

Hans Tornij  (tel: 379691) 
 
Avond over dementie en euthanasie. 
 

Dinsdagavond, 23 november, was het woord aan dominee Annema-
rieke van der Woude. Zij is predikant en werkt als geestelijk verzor-
ger in een verpleeghuis. Haar grote ervaring bleek keer op keer uit 
de bijzonder zorgvuldige manier waarop ze het onderwerp behandel-
de. Begrippen als waardigheid, ondraaglijk lijden, een doodswens, 
leven dat maakbaar is en nog veel meer  kwamen op tafel. Het ver-
schil tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Psychisch lijden aan de 
pijn van het leven. Wanneer is een vraag om euthanasie gerecht-
vaardigd? Wanneer niet? Na een inleiding waarin dit allemaal naar 
voren gebracht werd konden vragen gesteld of ervaringen doorgege-
ven worden. Het bleek al uit de woorden van Annemarieke, maar ook 
nu werd duidelijk dat vaak geen pasklare antwoorden te geven zijn. 
Wat voor de één ondraaglijk is kan voor een ander nog steeds draag-
lijk zijn. Wel werd vastgesteld dat het voor naasten vaak zwaar is om 
het proces van achteruitgang mee te maken. En dat er zeer voor-
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zichtig omgegaan moet worden met het wettelijk vastleggen van 
regels. Waar kan oprekken van de wet op dit gebied toe leiden? Wat 
voor maatschappij ontstaat dan misschien? De uitspraak van de we-
reldgezondheidsraad is: het leven niet onnodig verlengen, maar het 
ook niet onnodig verkorten. Zoals eerder gezegd. Geen avond met 
oplossingen en pasklare antwoorden. Wel een avond die aan het 
denken zette en die ertoe leidde dat aanwezigen ervaringen deelden 
met elkaar. Waardevol! 
Namens Vorming en Toerusting,  

Marja Koster   
Fotowedstrijd: “Ik zie je…” 
 

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente 
Lichtenvoorde nodigt u uit mee te doen aan een foto-wedstrijd met 
als titel: “Ik zie je...”  
 

Het thema is ontleend aan de 
40dagentijdcampagne 2011. Iedereen wil 
graag gezien worden. Toch is het niet altijd 
vanzelfsprekend dat wij oog hebben voor de 
mensen om ons heen. Zien is ontmoeten. Ik 
zie je! Of het nu gaat om een kerkelijke kijk 
of andere vormen van zien (omzien, afzien, 
bijziend, verziend, zien op God, elkaar zien, 
ik zie je zitten, etc.) alles mag en kan! 
Wij dagen u uit om uw visie op dit thema, in 
de ruimste zin van het woord, vorm te ge-
ven aan de hand van één of enkele foto’s, of 
een fotobewerking of collage. Een kleine 
toelichting bij de foto’s is gewenst. 
 

Een jury zal de tien meest aansprekende foto’s laten afdrukken om 
op te hangen in de Johanneshof. De prijs: voor de winnaars een eer-
volle vermelding en na afloop uw eigen foto als vergroting. De prijs-
uitreiking en de opening van de expositie zal zijn op zaterdag 22 ja-
nuari, om 16.00 uur in de Johanneshof. Komt u ook en doet u mee?  
 

U kunt uw inzending (max. drie foto’s per persoon), vóór 15 januari 
2011, naar ons toesturen, via email: pkn.lichtenvoorde@gmail.com  
Dus… pak uw fotocamera en doe mee! 
 

commissie Vorming & Toerusting 
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Christmas Carols  
 

Een echte Kerst Sing-in. in de Johanneskerk 
Kerst staat bekend als een tijd van warmte, aandacht voor elkaar, 
gezelligheid én een boodschap van hoop door de geboorte van een 
kind dat de wereld zou veranderen. Met het Kerstfeest vieren we de 

geboorte van Jezus als 
Gods zoon. 
Een oude (Engelse cq. 
engelse) traditie is het 
zingen van Kerstliederen. 
Met muziek en onder-
steunende zang van de 
cantorij is iedereen van 
harte uitgenodigd om 
mee te zingen met een 
aantal klassieke Christ-
mas carols (alleen luiste-
ren mag natuurlijk ook!). 
 
 

 
Wanneer: donderdag 23 december 2010, van 19.00 – 20.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd!  Toegang gratis! 
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Heiligenbeelden en kerststallen in Kranenburg 
 

Op zaterdag 18 december organiseert Vorming en Toerusting een 
excursie naar het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg (gelegen 
bij Vorden). Dit Heiligenbeeldenmuseum is een initiatief van een 
groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw 
hebben behoed voor de ondergang; toen immers moest de stijlvolle 
Antoniuskerk op de Kranenburg de deuren sluiten.  
Duizenden bezoekers wisten in de afgelopen jaren de weg te vinden 
naar het museum om hier de wijding en devotie van de wereld van 
de heiligen en hun beelden te aanschouwen. Ook dit jaar zullen de 
circa 70 vrijwilligers u graag welkom heten in "hun" museum, waar 
ruim 600 heiligenbeelden zijn te bewonderen. 
In de kerstperiode wordt een grote tentoonstelling van kerstgroepen 
en kerststallen ingericht met een jaarlijks wisselende collectie.   
 

We vertrekken om 14.00 uur bij de Johanneshof vanaf de parkeer-
plaats achter AH.   
Een gids zal ons een rondleiding geven langs boeiende en interessan-
te wetenswaardigheden. 
Toegang wordt betaald door Vorming en Toerusting. Een vrijwillige 
bijdrage is wel noodzakelijk. 
Vervoer per auto van deelnemers! (Dus in overleg)  
 

Wanneer: zaterdag 18 december 2010.  
       

 
 
Voor meer informatie en aanmelden: Sjors Tamminga, tel. 372752, 
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Gespreksavonden 2011 
 

De Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde en de Hervormde Ge-
meente te Groenlo houden van 14 t/m 24 februari 2011 weer een 
serie gespreksavonden. Dit jaar gaat het over “Geloven in de toe-
komst” (en wat verder op tafel komt.) 
 

We zijn heel erg blij met de nieuwbouw bij de kerk, de Johanneshof, 
het langverwachte centrum van ontmoeting en samen geloven, waar 
jong en oud alle ruimte heeft. Daarom willen we ook dit jaar naast de 
gebruikelijke gespreksavonden in de huiskamersfeer ook een avond 
in ons nieuwe kerkelijk centrum houden. 
 

Op de komende gespreksavonden willen we op ongedwongen wijze 
met elkaar in gesprek komen. Wie zelf niet zo’n prater is, luistert 
gemoedelijk mee: zo hoor je nog eens wat….  Behalve een gast-
heer/gastvrouw is er iedere avond een gespreksleid(st)er aanwezig.  
 

Krantenfoto’s en knipsels, stellingen en cartoons helpen ons op gang. 
Verder zijn er nog kleurrijke - en inspirerende afbeeldingen, of wel 
voor elk wat wils. Zo komen we als vanzelf te spreken over wat ons 
in het dagelijkse leven bezig houdt en bemoedigt. We zijn samen 
kerk en praten ook over geloven en hoe mooi maar ook hoe moeilijk 
geloven is. Geloven kun je ook samen doen, in het vertrouwen dat 
de Heer van de kerk ons daartoe de kracht geeft.  
 

Hieronder staan de avonden waaruit u een keuze kunt maken. 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur. 
 

1. maandag     14 februari  huiskamer   
2. dinsdag        15 februari  huiskamer 
3. woensdag     16 februari  huiskamer   
4. donderdag    17 februari huiskamer  
5  maandag     21 februari  huiskamer   
6. dinsdag       22 februari  huiskamer   
7. woensdag    23 februari huiskamer   
8. donderdag   24 februari  Johanneshof  

 

Graag tot ziens!  
Voor meer informatie:                       Sjors Tamminga, tel. 372752, 
     email: sjors.tamminga@planet.nl  
 
 
 
 



26 

Puzzel           
 
Bijbelse Aardrijkskunde 
Welke plaatsnamen uit de bijbel worden bedoeld? (Spelling volgens 
de Nieuwe Bijbelvertaling). Schrijf de eerste letter op van elk ant-
woord en je weet wat je krijgt als je lid wordt van de Bijbel per 
Maand-Club. 
 

1. Geboorteplaats van Jezus (Lucas 2) 
2. Niet koud of heet, maar lauw (Openbaring 3) 
3. In deze plaats wilden mensen Paulus en Barnabas stenigen 

(Handelingen 14) 
4. Hier maakte Jezus wijn van water (Johannes 2) 
5. Vindplaats van goud (o.m. Psalm 45) 
6. Hier kreeg Jakob de naam Israёl (Genesis 32) 
7. Paulus was op weg naar deze plaats, toen Jezus aan hem ver-

scheen (Handelingen 9) 
8. In deze landstreek lag het paradijs (Genesis 2) 
9. Hier wilden mensen een toren bouwen tot in de hemel 

(Genesis 11) 
10. Noteer de eerste letter van de naam van het bijbelse land en   

ook van de hoofdstad. Deze twee letters worden één letter.        
11. De naam van deze plaats betekent ‘Huis van God’ 

(Genesis 28) 
     12. Twee mannen waren naar deze plaats op weg toen Jezus bij       

 hen kwam lopen (Lucas 24) 
     13. Dit land is beroemd om zijn ceders (2 Kronieken 2)  

      
De oplossing van de puzzel vindt u elders in dit blad! 
 
Giften 
Ontvangen via mevrouw J. van Lochem € 10,-- voor de ouderling 
bloemendienst; via mevrouw R. Tieltjes € 25,-- voor algemeen ker-
kenwerk; via mevrouw J. Lubbers € 10,-- en via mevrouw H. 
Breedijk € 10,-- voor de PVG en via mevrouw J. ter Haar € 30,-- voor 
het onderhoud van de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
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Nieuws uit de Johanneshof – opruiming 
 

De beheerderscommissie heeft in de afgelopen periode met behulp 
van enkele vrijwilligers opruiming gehouden op de kerkzolders, de 
zolder van de Johanneshof en de garageboxen achter de Ni’je 
Wehmerhof. Er was veel verzameld en bewaard. Uiteraard zijn alle 
nog in de Johanneshof te gebruiken voorwerpen apart gezet. De za-
ken, die in de Johanneshof niet meer nodig zijn, maar nog wel bruik-
baar, willen we aanbieden aan onze gemeenteleden. We hebben 
hiervoor als datum vastgelegd: 
• zaterdag 11 december 2010 tussen 10.00 uur en 12.00.  
De spullen liggen/staan dan in de garageboxen achter de Ni’je 
Wehmerhof. U kunt daar komen kijken of er iets van uw gading bij 
is. Wel willen we graag dat u uw keuze gelijk meeneemt. We hebben 
geen prijs per artikel bepaald, maar laten het aan u over wat u er-
voor over heeft. Met andere woorden uw betaling is een vrijwillige 
gift. Mochten er artikelen overblijven dan zullen deze worden aange-
boden aan Oost Europa Hulp/kringloop.    
Overzicht mee te nemen artikelen: 
-kopjes met schotel   -houten schragen compleet met dekblad 
-mokken   -huishoudtrap 6 treden  
-dienbladen   -kerstverlichting 
-asbakken   -kapstok (staal)   
-emmers   -lessenaar om op tafel te zetten 
-tafels    -bezems 
-stoelen   -rol glaswol         
-barkrukken   -hengelstokken (fiber) 
-groot koffiezetapparaat -waterkoker                                
-deurremmer                 -lichtspotjes                                       
-tafeltennistafel  -schoolbord  
-2 JVC cassette recorders -1 JVC recorder (defect) 
-paso versterker  -teac kopieerrecorder 
-luidspreker   -hoofdtelefoon 
-teac compact disc multiplayer (5 disc) 
-diaprojector,scherm en toebehoren 
-spriet-antenne met toebehoren t.b.v. kerkradio  
-kerkbank uit de voormalige Ger.Kerk     
-liturgie tafel - doopvont – bloemenstandaard. Deze komen ook uit    
 de voormalige Ger.Kerk, zijn hetzelfde bekleed en horen bij elkaar. 
Kom gerust kijken of er iets van uw gading bij is. 
Namens de beheerderscommissie,  

Flip de Bruijn, voorzitter-secretaris.                                                                 
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Adventsproject Ster van Verlangen 

         
 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen…. 
 
Met het project Ster van verlangen gaan we op de zondagen in de-
cember op weg naar het kerstfeest. De adventsster, gekregen  
 

 
 
tijdens het uitwisselingsweekend met Herold (zie foto), krijgt hierbij 
een mooi plekje in de kerk. In de kindernevendienst wordt er o.a. 
druk gewerkt aan nog meer sterren en nog veel meer dingen waar-
aan je kunt denken op weg naar kerst en bij het kerstfeest.  
Kom je ook gezellig meedoen? Tot ziens. 
              Leiding kindernevendienst 
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Ark van Noach 
 
Met stokjes en spekkies zijn de kinderen in de kindernevendienst 
zondag 7 november druk bezig geweest om de ark van Noach na te 
maken. Mooi gedaan! 
 

 
 
Ds. Lunshof-Klein met wat kinderen van de kindernevendienst en de 
ark van spekkies. 
 
Oplossing puzzel NBG 
1. Betlehem 2. Laodicea 3. Ikonium 4. Kana 5. Ofir 6. Pniёl  
7. Damascus 8. Eden 9. Babel 10. (Israel/Jeruzalem) :IJ  
11. Betel 12. Emmaus 13. Libanon 
De eerste letters vormen de titel van het boekje ‘Blik op de Bijbel’. 
 
Kledinginzameling 
In de maand december vindt er geen kledinginzameling plaats. De 
eerstvolgende inzameling is op zaterdag 29 januari 2011.  
 
Voor de busjes medewerkers 
Maandag 6 december a.s. kunt u de busjes laten legen om 13.30 uur 
in de Johanneshof. Of na telefonische afspraak bij mevrouw Kip, tele-
foon 37 24 67. 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
Na een woord van welkom opende mevrouw De Bruijn de middag 
met een meditatie uit Efeze 5:1: ‘Volg de weg van de liefde ons door 
Christus voorgeleefd’. 
Hierna was het woord aan mevrouw Veerbeek. Zij nam ons, aan de 
hand van beelden, mee naar Israёl. Haar kennis over Israёl ontleent 
ze aan een tiental bezoeken aan dit land, omdat haar familie er 
woont en een tweetal stageperiodes tijdens haar theologiestudie. 
Tegenwoordig is ze conrector aan Scholengemeenschap “Schaers-
voorde” in Aalten. 
Mevrouw Veerbeek begon met beelden van de Israёlische vlag en de 
betekenis. Daarna gingen we naar de Klaagmuur, achter de Klaag-
muur ligt het tempelplein met de Palestijnse moskeeёn. We zagen 
beelden van de Via Dolorosa en kwamen bij de Heilige Grafkerk, 
waarschijnlijk gebouwd op Golgotha. Heel indrukwekkend was het 
Jad-Vasjemcomplex, de donkere ruimte met duizenden lichtjes in de 
koepel en een stem die de namen noemt van alle kinderen die in de 
concentratiekampen zijn omgekomen. We zagen de Menorah, de 
zevenarmige kandelaar voor de Knesset, de zetel van de regering. 
De Dode Zee rollen, de Geboortekerk in Bethlehem en de berg van 
de Zaligsprekingen. In de kerk op deze berg is een mozaïek met de 
twee vissen en de vier broden. Het vijfde brood is Jezus zelf. 
Van hieruit maakten we een uitstapje over de grens naar Jordaniё en 
bekeken de stad Petra, stad in de rotsen of rode stad genoemd. Er 
wonen geen mensen. Via een oversteek in de Jordaan zagen we 
beelden van de Negevwoestijn. Vandaar gingen we naar Tel-Aviv en 
kwam er een eind aan onze reis door Israёl. 
Voor alle aanwezigen was het een mooie middag over dit land waar 
onze christelijke wortels liggen. Met een welgemeend dankwoord en 
een applaus voor mevrouw Veerbeek werd de middag afgesloten.  
 
Woensdag 15 december hopen we met u Kerst te vieren. Voor deze 
middag hebben we mevrouw Te Bokkel uit Aalten uitgenodigd. Het 
onderwerp is: het leven van Maria voor de geboorte van Jezus. Ver-
der is er samenzang met begeleiding van een orgel. We hopen u te 
mogen begroeten om 15.00 uur in de Johanneshof. 
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Oproep 
 
Door ziekte en het afscheid van enkele trouwe medewerkers is onze 
groep nodig aan versterking toe. We vragen u eens na te denken of 
u af en toe tijd hebt om, namens de gemeente, een jarige te felicite-
ren, een zieke te bezoeken of jonge ouders te feliciteren met de ge-
boorte van een kind. Wilt u meer informatie, neem dan contact op 
met Joke Lubbers, telefoon 37 25 49. 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet.             Joke Lubbers 
 

Vol van Hoop 
 
Eindejaarscollecte 2010 
Mensen zijn ten diepste wezens die altijd hopen. 
Dat komt omdat zij weten wat geloof en liefde zijn. 
Zodra die twee tekort komen, helpt de hoop om te verlangen naar 
hoe het kan zijn en misschien wel zal worden.  
De hoop houdt mensen in de meest barre situaties warm en wakker. 

Aart Mak 
Dit jaar heeft Protestantse Kerk het thema “Vol van Hoop” meegege-
ven aan alle plaatselijke gemeenten. Door de boodschap van het 
Evangelie zijn we vol van hoop voor deze wereld, voor de kerk en 
daarmee vol van hoop voor onze plaatselijke gemeente. 
Misschien hoopt u wel dat er meer mensen naar onze kerk komen of 
dat er extra activiteiten worden aangeboden? Nu, aan het einde van 
het jaar, blikken we terug op wat er allemaal in onze eigen kerk ge-
beurde. Activiteiten voor jong en oud passeren de revue. En dan zien 
we uit naar een nieuw jaar, waarin we hopen, blijvend geïnspireerd 
te worden door het Evangelie. Uitdagingen zullen er zeker zijn en 
daarom is uw steun voor onze eigen activiteiten zo belangrijk. 
 

Binnenkort ontvangt u de acceptgirokaart voor deze extra collecte, 
wij willen die van harte aanbevelen. Wilt u er wel mee rekenen dat 
het oude banknummer voor de eindejaarscollecte vervallen is, op de 
acceptgiro staat het goede, nieuwe nummer. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Ton van de Giessen. 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 2 januari  

Let op: 

De kopij moet uiterlijk dinsdag 21 december, dus een dag eerder dan 

gebruikelijk, zijn ingeleverd bij:  

• Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522  

of bij  

• Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail 

aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl  

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype 

en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen 

door ons worden getypt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


