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ONDERWEG  IN  JANUARI 
 
Opnieuw beginnen. 
 
Niets zo mooi als opnieuw beginnen. Met een schone lei. Alles ach-
terlaten dat je verdriet deed. Dat fout ging. En vooruitkijken. Een 
nieuwe start maken. Een nieuw jaar instappen. Niets zo mooi als 
opnieuw beginnen.  
Aan het begin van een nieuw jaar sta je daar extra bij stil. Misschien 
ook nog wat goeie voornemens. Voornemens waarvan je een maand 
later besluit om ze een jaartje later opnieuw voor te nemen. En die 
schone lei is dan ook alweer aardig volgekrast. Moedeloos zou je er-
van worden. 
 
Kom op, zegt iemand dan. Geen mens is perfect hoor. Iedereen 
maakt fouten, toch? Alleen als je binnen blijft zitten, je niet verroert, 
en al je talenten onder de grond stopt mogelijk niet. Maar dan is 
weer je grootste fout dat je je niet verroert, je talenten wegstopt. 
Dus kom op. Aan de slag. Met vallen en opstaan.  
Is trouwens heel bijbels. Als je iets uit de bijbelverhalen leert is het 
wel dat er altijd een nieuw begin mogelijk is.  
 
Zoiets als een onderwijzeres die de kinderen met potlood laat schrij-
ven. De fouten worden uitgegumd, keer op keer. Net zo lang verbe-
terd tot alles goed is. En dan komt er met pen een mooie krul onder. 
Goed gedaan!  
 
Is een soort paasverhaal. Krullen, overal krullen. Weg de scharlaken-
rode strepen bij de fouten. Wit als sneeuw worden ze. Weg de vegen 
van het gummetje. God die de krullen zet. Jezus die de fouten weg-
gumt. Door zijn leven te geven. Door te sterven.   
 
Niets zo mooi als opnieuw beginnen. Het nieuwe jaar instappen. De 
donkere bladzijden achterlaten. Maar ook soms niets dat zo moeilijk 
is. Als je al weet van de moeiten en zorgen die het nieuwe jaar je 
brengen zal. Als je opziet tegen het nieuwe jaar.  
 
Ook als kerk, als gemeente, maken we een nieuw begin. Dat we el-
kaar tot steun mogen zijn. Onze talenten gebruiken zullen. Er is zo-
veel inzet nodig. En er is keus genoeg. Grote taken en kleine. Denk 
er eens over. Het hoeft niet foutloos. Het begint gewoon met een 
goed voornemen. En, een goed begin is het halve werk. Dus wie 
weet ?     

      marja  
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kerkdiensten  
 
vrijdag 31 december Oudejaarsavonddienst (wit) 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Deurcollecte: Eindejaarscollecte 
 
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 
 
zondag 9 januari 1e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: mevr. H. Breedijk 
 Bevestiging ambtsdragers 
 Deurcolllecte: De Bondgenoot 
 
zondag 16 januari 2e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer C. Langbroek 
 Deurcollecte: Pastoraat 
 
zondag 23 januari 3e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Viering Heilig Avondmaal 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: oecumene 
 
zondag 30 januari 4e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer F. van Doorn 
 Deurcollecte: Catechese en Educatie 
 
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 2 januari willen we samen het nieuwe jaar inluiden. In een 
korte dienst zoeken we naar wegen om daar op goede wijze een in-
vulling aan te geven. De kinderen kunnen gewoon in de kerk blijven. 
Daarna mogen we elkaar in de Johanneshof, onder het genot van 
koffie ‘met iets er bij’, alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar. 
 

Zondag 9 januari, (her)bevestiging ambtsdragers. Vandaag nemen 
we van enkele ambtsdragers afscheid. Anderen hebben te kennen 
gegeven nog weer ‘door’ te willen. En we zijn heel blij dat we ook 
enkele nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. We zijn dankbaar 
dat zo het kerkenwerk doorgang kan vinden. Reden genoeg voor een 
feestelijke dienst. Komt u ook?! 
 

Zondag 16 januari – de tweede zondag van Epifanie. We lezen het 
eerste gedeelte van Johannes 2: de bruiloft te Kana. Het is natuurlijk 
een overbekend verhaal, maar het staat vol symboliek en is vol van 
belofte. Tijdens de koffie is er gelegenheid om met elkaar na te pra-
ten over de tekst en over dat wat er tijdens de dienst bij jou en u 
naar boven kwam.  
 

Zondag 23 januari november vieren we, in de beslotenheid van de 
kring, als gemeenschap de verbondenheid met onze Heer in de vie-
ring van het Heilig Avondmaal. Ook de kinderen zijn van harte wel-
kom aan tafel. We zullen er voor zorgen dat er voldoende ruimte aan 
tafel is. 
 

Zondag 30 januari horen we uit de woorden van Jezus in de bergrede 
(Matteus 5) over geluk. Er zijn heel veel mensen bij Jezus gekomen 
om naar zijn woorden te luisteren. Hij vertelt over geluk. Wat is ge-
luk eigenlijk? En wanneer ben je gelukkig? Voor God betekent geluk 
niet hetzelfde als voor mensen. 
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Deurcollectes  
 

Zondag 2 januari Verwarming 
 

Zondag 9 januari De Bondgenoot 
 

Zondag 16 januari Pastoraat 
 

Zondag 23 januari Oecumene De Protestantse Kerk is nauw ver-
bonden met vele kerkgenootschappen in binnen en buitenland. Ook 
veel plaatselijke gemeenten hebben internationale contacten. Die 
verbondenheid krijgt vorm in oecumenische organisaties als de Raad 
van Kerken in Nederland, de Wereldraad van Kerken, de Lutherse 
Wereldfederatie (LWF) en Wereldgemeenschap van hervormd/ gere-
formeerde kerken (WCRC). Van en met elkaar, via ontmoetingen en 
samenwerkingsverbanden, leren we wat het betekent om kerk van 
Christus te zijn in deze wereld.  
Maar oecumene is ook dichtbij, in onze eigen omgeving! We zoeken 
elkaar op, we bidden en vieren samen en zetten ons in om Gods 
woord in de samenleving uit te dragen. Graag vragen wij uw steun 
om de activiteiten van de Protestantse Kerk voor oecumene mogelijk 
te maken.  
 

Zondag 30 januari Catechese en Educatie JOP en HGJB, 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. Op deze 
zondag collecteren we voor zowel het jeugdwerk als het werk op het 
gebied van educatie.  
 
Opbrengsten deurcollectes november, december 
 
28 november  De Glind     € 76,97 
5 december  Kerkradio     € 29,87 
10 december  Herold      € 53,67 
  

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

       Namens de diaconie, 
        Jeroen Wildenbeest 
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Agenda 
  
  3 jan. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  5 jan. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
12 jan. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
15 jan. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
17 jan. P.V.G. Bingomiddag  Adelaarswiek  14.30 uur 
19 jan. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
19 jan. Ouderlingenberaad  Richtershof   20.00 uur 
20 jan. Kerkrentmeesters  Richtershof  20.00 uur 
21 jan. Vrijwilligersavond  Johanneshof  20.00 uur 
24 jan. Geloven met God  Consistorie  20.00 uur 
26 jan. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
26 jan. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
26 jan. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
29 jan. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
 2 feb.  Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
 2 feb.  Kerkenraadsvergadering Consistorie  20.00 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. 
 
De diaconie ondersteunt Stichting Mensenkinderen  
 

De winter staat weer voor de deur.  
In het straatarme Moldavië is het zéker dat het hard gaat vriezen en 
dat het een witte Kerst wordt. Dat is elke winter zo. Dat geeft veel 
zorgen. Vooral ouderen en noodlijdende gezinnen met kleine kinde-
ren zien enorm tegen de winter op. Want winter betekent: extreme 
kou, honger lijden en hopen dat niemand ziek wordt. 
 Wij willen deze straatarme mensen in Moldavië, maar ook in Alba-
nië, Armenië en Bulgarije, niet in de kou laten staan. Ze hebben het 
door de economische crisis, die hen hard treft, al zwaar genoeg. We 
helpen gezinnen en ouderen door hen tijdens de wintermaanden een 
of meer voedselpakketten te geven. Zo komen ze de winter gezond 
door. 
Voor meer informatie kijk op de website www.mensenkinderen.nl/ 
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LEVENSBERICHTEN 
 
 
 
 
In memoriam Elke Wamelink 
 

Dinsdag 30 november waren we in kleine familiekring bijeen op be-
graafplaats Vredehof voor het afscheid van Elke Wamelink, de doch-
ter van IJfke en Gerco Wamelink, Meekesweg 10 te Vragender. Na de 
vreugde om de verwachting van het nieuwe leven was er ineens in-
tens verdriet toen er zeer ernstige complicaties aan het licht kwa-
men. Bij de vroegtijdige geboorte bleek het leven al uit het tere  
lichaampje geweken.  
 

In geloof hebben wij Elke overgedragen aan Gods ontferming in de 
verwachting van een toekomst die ze hier niet kon krijgen. Op de be-
graafplaats was er de verbondenheid, in de woorden van een ge-
dicht: 
 

Zij ging voordat zij kwam; 
toch hebben wij aan haar 
een naam gegeven 
haar naam staat nu geschreven 
in de palm van Gods hand. 
 

Zo leeft ze bij ons voort, 
geborgen in het hart 
van ons die haar verwachtten; 
we weten in gedachten 
dat zij steeds bij ons hoort. 
 

Dat de Eeuwige de ouders, Gerco en IJfke, en hun familie mag troos-
ten in hun verdriet, in het licht van Zijn trouw die vasthoudt waar wij 
moeten loslaten. 
 

ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 
 
 
 



7 

Verjaardagen 
 

  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. 
13 jan. mevr. A. Holler – Bernhardt, Watersnipstraat 2, 90 jaar. 
13 jan. mevr. G.W. Stronks – Wisselink, Bachstraat 22, 76 jaar. 
17 jan. mevr. C. Aalbers – Bezemer, Franciscanerhof 8, 79 jaar. 
23 jan. de heer W. Voortman, Esstraat 10/43, 87 jaar. 
28 jan. mevr. M. Kool – Briedé, nu wonende: Hassinkhof, Beltrum. 
 
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 mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en mensen die 
een steuntje in de rug nodig hebben.                        
                

Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk werden, met een groet van u allen, gebracht 
op: 
28 nov. bij de fam. Te Boveldt, Esstraat 1a en de fam. Scholte, 
   Chopinstraat 16. 
 5 dec.  bij mevr. Magis, Beethovenstraat 2 en de fam. Heuzinkveld, 
   Op den Akker 10. 
12 dec. bij de fam. Klein Langenhorst, Zuivelstraat 31 en  
   mevr. Twigt, nu wonende: Het Hoge veld in Aalten. 
19 dec. bij mevr. Schoppers, Nieuwe Maat 1 en de fam. Wamelink, 
   Meekesweg 10 in Vragender. 
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Lief en leed 
 

In de afgelopen periode waren er verschillende personen uit onze 
gemeente die geconfronteerd werden met lichamelijke zorgen. 
 

Roland Ebbers heeft de laatste chemokuren achter de rug. Roland zal 
binnenkort verhuizen. Zijn nieuwe adres is: den Es, Oranjestraat 30, 
Bospad 5, 7051 AJ in Varsseveld. Hij zal hier voor kortere of langere 
tijd een onderdak vinden. Het is nog afwachten in hoeverre zijn 
kracht en mogelijkheden terugkeren 
 

Voor de fam. te Boveldt, Esstraat 1a, brak een spannende en zorge-
lijke tijd vanwege de gezondheid van Hilda met diverse onderzoeken 
en een operatie. Verder zijn er bemoedigende perspectieven en kun-
nen zij nu de blik richten in een meer positieve richting; de geboorte 
van hun eerste kleinkind. 
 

Na serieuze gezondheidsproblemen met de alvleesklier, enkele jaren 
geleden kwam dit probleem onlangs (in alle hevigheid) opnieuw te-
rug bij Gert Bouwman, Nieuwe Maat 11. Gelukkig gaat het nu voor-
zichtig de goede kant op maar voorlopig is rust het beste medicijn.  
 

Wij wensen hen allen (en degenen die hier niet bij name genoemd 
zijn) heel veel sterkte en alle goeds toe. Omzien naar elkaar is el-
kaars lasten helpen dragen, in gebed en in woord en daad. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 

Omzien naar elkaar - pastoraatpraat 
 

In een onlangs gehouden thema-avond over ‘Omzien naar elkaar’, 
(na de dienst op Dankdag) kwam de vraag aan de orde hoe we met 
elkaar als gemeente kunnen samenleven en meeleven. Een verslag 
van deze avond hebt u kunnen lezen in de vorige Onderweg (decem-
ber 2010). 
In het gesprek is aangegeven dat de bevindingen van de avond be-
sproken zullen worden in het ouderlingenoverleg. De belangrijkste 
uitkomsten hiervan zijn: 
 

1. Bij opnames in een ziekenhuis, zo is gebleken, worden gegevens 
niet altijd correct doorgegeven. Het is daarom beter, als men bezoek 
vanuit de kerk wenst, dit door te geven aan de eigen wijkouder-
ling/coördinator, of de eigen wijkpredikant. Deze oproep zal een vas-
te plaats dienen te krijgen in ons kerkblad Onderweg. 
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2. Aan het noemen van voorbeden in de eredienst willen we ruimte 
bieden door middel van een voorbedenmap bij de ingang van de 
kerk. U kunt uw voorbeden hierin schrijven en deze kunnen dan on-
der de aandacht gebracht woorden rond ons gezamenlijk gebed. 
 

3. We willen kijken of het mogelijk is dat wijkouderlingen en wijk-
coördinatoren zich met een korte brief aan u presenteren zodat u 
weet wie uw aanspreekpunt en predikant is in uw wijk. Als u deze 
gegevens bewaart kunt u, als u dat wenst, ook altijd contact met hen 
opnemen. 
 

4. Bij de zondagse bloemengroet uit de kerk zullen de bloemen, in de 
regel, gebracht worden door een ambtsdrager. Het is gebleken dat 
dit toch vaak heel mooie pastorale contacten oplevert, waarbij ver-
trouwelijkheid een groot goed kan zijn. 
 

5. Een ‘zondagsbrief’, zoals in sommige andere kerk wordt zonder-
meer als waardevol gezien. Maar willen we dit op een goede en ver-
antwoorde wijze vorm geven dan vraagt dit dermate veel tijd dat we 
besloten hebben hier van af te zien.  
 

6. Gezocht zal worden, binnen de grenzen van privégegevens en be-
trokkenheid als kerkelijke gemeenschap, meer aandacht te schenken 
aan lief en leed in de gemeente. We hopen dat dit op een goede wij-
ze ruimte geeft aan de onderlinge betrokkenheid als een vorm van 
omzien naar elkaar. 

ds. Hans Hinkamp 
 
Nieuw ingekomen 
 
We willen deze keer weer twee nieuwe gemeenteleden welkom heten 
te weten: 
mevrouw P. Sikking, Bleekwal 22 en 
mevrouw M.H. Hulshof-Gantvoort, Saturnus 3 
Beide dames komen uit Aalten.  
We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Lichtenvoorde en bij  
ons in de kerk! 

  Ledenadministratie                                
  Grietje Bijker  

LucySchutten 
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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 
gebeurd is. Op persoonlijk vlak voor diverse mensen op het terrein 
van lief en leed én zeker ook in het grotere geheel van onze kerkelij-
ke gemeente. Zo mochten we ds. Jan-Peter Prenger begroeten in ons 
midden en we zijn blij dat hij de komende jaren hier werkzaam kan 
blijven.  
 

Ons nieuwe kerkelijk centrum de Johanneshof kende een ‘vliegende 
start’. Dit betekende regelmatig flink wat overwerk voor onze be-
heerders, die ‘de zaak’ gelukkig goed op orde hebben.  
Het komende jaar hopen we verder te gaan met het ontplooien van 
allerlei activiteiten in en rond de kerk. Ik hoop dat we de uitdaging 
om een open kerkgemeenschap 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 
graag ook van de gelegenheid gebruik ma-
ken om, mede namens ds Jan-Peter Pren-
ger, iedereen van harte alle goeds, heil en 
zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar 
en u te bedanken voor al die aardige, leu-
ke, en lieve kaartjes met de beste wensen. 
Dus… heel hartelijk dank! 
 

Met de beste wensen voor Onderweg, ds. 
Hans Hinkamp 

 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  
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Kerkenraadsvergadering van 14 december 2010  
 
 Namens de beheerscommissie Johanneshof wordt medegedeeld 
dat de nog bruikbare goederen, die niet meer nodig zijn in de Johan-
neshof en aangeboden zijn aan de gemeenteleden, ruim € 100 heb-
ben opgebracht. De overgebleven goederen zijn opgehaald door de 
Stichting Oost Europa Hulp. De verlichting aan de achterzijde van de 
Johanneshof is nog niet aangelegd door de winterse omstandighe-
den.  
 Op de agenda staan vervolgens de jaarrekeningen 2009 en be-
grotingen 2011 van diaconie en kerkrentmeesters. Jaarrekeningen en 
begrotingen worden door de kerkenraad vastgesteld. Voor wat be-
treft de jaarrekening 2009 van de kerkrentmeesters geldt dat er een 
positief resultaat is van ruim € 6700,--. De hoofdoorzaken daarvan 
zijn hogere renteopbrengsten in relatie tot lagere rentekosten, dona-
ties en subsidies rondom de nieuwbouw en lagere kosten pastoraat 
doordat ds. Bouwman in april 2009 met emeritaat is gegaan en pas 
in 2010 vervanging is gekomen. Het positieve resultaat is dus ont-
staan door incidentele omstandigheden in 2009. De begroting 2011 
van de kerkrentmeesters laat een tekort zien van ruim € 6100. Re-
kening is gehouden met 1,4 predikantsplaats. De bijdrage kerkbalans 
is begroot op € 87.000, gelijk aan de verwachte inkomsten in 2010. 
Structureel is dit bedrag onvoldoende voor de kosten. Tevens is 
aanwezig een begroting 2011 voor de Johanneshof. De Johanneshof 
draait goed. Het begrote tekort van € 2250,-- is ongeveer de helft 
van dat voor 2010. Bij de stukken voor de actie kerkbalans in januari 
2011 treft u een korte samenvatting van de begroting aan.  
 Na de dienst op dankdag is er gesproken over het thema “Om-
zien naar elkaar”. In Onderweg van december is door Jan Gillissen 
hiervan uitvoerig verslag gedaan. In de kerkenraad wordt naar aan-
leiding van de discussies en opmerkingen een aantal conclusies ge-
trokken: 
 Gemeenteleden dienen zelf ziekenhuisopnamen door te geven 
aan de predikant, wijkouderling of wijkcoördinator. Op (tijdige) mel-
ding vanuit het ziekenhuis kan niet worden gerekend; 
 Er komt een voorbedenmap in de kerk te liggen, waarin ge-
meenteleden aandacht kunnen vragen voor bepaalde voorbeden, 
welke dan door de predikant worden gelezen; 
 De wijkouderlingen en wijkcoördinatoren gaan zich in hun wijk 
presenteren via een brief met foto; 
 De bloemengroet blijft in beginsel verzorgd worden door de 
ambtsdragers. Dit is een waardevol contactmoment; 
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 Een zondagsbrief is een goed idee, maar kost teveel werk. 
Over enkele punten wordt u nog nader bijgepraat in dit blad via de 
predikanten. 
 Teneinde een waardig verloop van de vieringen van het Heilig 
Avondmaal te waarborgen is in het ouderlingenberaad de afspraak 
gemaakt dat maximaal 25 gemeenteleden per tafel zullen aanzitten. 
We hebben u eerder gemeld dat dit er 30 zouden zijn, maar rekening 
houdend met ook nog 2 diakenen en de predikant blijkt 25 personen 
beter. De kerkenraad stemt hiermee in.  
 Ook de vacatures bij de ambtsdragers komen aan de orde. Er 
zijn 8 ambtsdragers aftredend per 2011. Als nieuwe ambtsdragers 
worden voorgedragen en benoemd mevrouw E. Meijer (ouderling), 
mevrouw Houwers (diaken) en de heer G. van Lochem (ouderling-
kerkrentmeester).  Herbenoemd worden mevrouw Tieltjes (ouder-
ling), en de heren Schutten (diaken) en Wamelink (ouderling-
kerkrentmeester). Verdere informatie vindt u elders in dit blad. 
 De discussienota “Samen sterk, meer dan de som der delen” 
over de mogelijkheden van samenwerking met  Groenlo wordt na de 
instemming met deze nota door de gemeenteleden op de gehouden 
gemeenteavond in oktober definitief en unaniem vastgesteld door de 
kerkenraad. We gaan nu voluit aan de slag met de opgenomen acti-
viteiten. De activiteiten van 2010 zijn reeds allemaal opgestart. Dit 
zijn kanselruil, over en weer uitnodigen voor de activiteiten van 
Vorming en Toerusting en eventuele andere activiteiten (PVG/HVD), 
gezamenlijke diensten met bid- en dankdag met een activiteit van V. 
en T., overleg tussen alle colleges, predikanten, moderamina, 
PVG/HVD en V. en T. Voor 2011 staan als nieuwe activiteiten op de 
agenda het waarnemen in elkaars kerkenraadsvergaderingen, uitwis-
seling notulen en het bezien van de mogelijkheden van een geza-
menlijk kerkblad. We gaan de redacties in Lichtenvoorde en Groenlo 
vragen hierover met elkaar in contact te treden en met voorstellen te 
komen. 
 Ook dit jaar gaan we weer een vrijwilligersavond organiseren en 
wel op vrijdag 21 januari 2011. De organisatie komt weer in de ver-
trouwde handen van de dames Langbroek en Ton. Zij zullen u verder 
informeren. 
 De heren Tamminga en Schutten blijven in 2011 onze vertegen-
woordigers in de classis.     
 De laatste kascontroles zijn uitgevoerd. Kindernevendienst, 
bloemendienst en PVG hebben een positief controleoordeel. 
 Ds. Prenger en ds. Struijk uit Eibergen zijn bezig in het kader 
van het regionale catecheseproject (Neede, Eibergen, Groenlo en 
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Lichtenvoorde) in 2012 een reis naar Brazilië voor te bereiden ter 
ondersteuning van interactieve diaconale/missionaire projecten in 
samenwerking met jongeren, diaconieën, ZWO (Zending, Werelddia-
conaat en Ontwikkelingssamenwerking)-commissies en Kerk in Actie. 
Vanaf heden zal ernaar worden gestreefd een maandelijkse publicatie 
te doen.  
 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.      
 
Bevestiging/afscheid ambtsdragers 
 

Op zondag 9 januari 2011 hopen we de volgende ambtsdagers te 
bevestigen: mevrouw E. Meijer als ouderling, mevrouw M. Houwers 
als diaken en de heer G. van Lochem als ouderling-kerkrentmeester.    
Daarnaast hebben drie ambtsdragers te kennen gegeven, nu hun 
ambtstermijn is verstreken, door te willen gaan. Deze ambtsdragers 
zullen worden herbevestigd. Dit zijn mevrouw R. Tieltjes als ouder-
ling, de heer F. Schutten als diaken en de heer W. Wamelink als ou-
derling-kerkrentmeester.  
De ouderlingen mevrouw Lubbers en mevrouw Lensink hebben even-
eens aangegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. Dit stuit 
echter op bezwaren vanuit de kerkorde, nu al eerder ontheffing is 
gekregen om meer dan twee ambtstermijnen van 4 jaar ambtsdrager 
te zijn. Verdere ontheffing wordt niet verleend. We moeten nu han-
delen overeenkomstig andere mogelijkheden van de kerkorde. Kort 
gezegd komt het erop neer dat beide ambtsdragers nog gedurende 6 
maanden in functie kunnen blijven (tot 1 juli 2011) en vervolgens 11 
maanden na het verstrijken van de ambtstermijn (dus per 1 decem-
ber 2011) weer verkiesbaar zijn. We gaan het dus zo oplossen. 
Tevens zal in deze dienst afscheid worden genomen van de ambts-
dragers mevrouw F. Langbroek (diaken) en de heren H. Koskamp 
(diaken) en A. van de  Giessen (ouderling-kerkrentmeester).    
Namens de kerkenraad, 

Flip de Bruijn, scriba  
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Preekbespreking 16 januari 
 

Al langere tijd was er het verzoek vanuit de gemeente om af en toe 
eens met elkaar (en de dominee) na afloop de kerkdienst wat door te 
spreken en van gedachten te wisselen.  
 

Op 16 januari willen we hier een begin 
mee maken. Voorganger is dan ds. Jan-
Peter Prenger. Na de dienst neemt (wie 
dat wil) zijn/haar koffie mee naar de Rich-
tershof om daar samen met een gespreks-
leider ‘na te bespreken’ wat zo ter tafel 
komt.  
 

Een mooi en nieuw initiatief waarvan we hopen dat het goed gehoor 
zal vinden, want kerk zijn we samen! Komt u ook! 
 

namens V & T, ds. Hans Hinkamp 
 
Wijkindeling 2011 
 

Met een nieuw jaar is er ook in de bezetting van de wijkouderlingen 
en wijkcoördinatoren weer een (kleine) wisseling. In dit geval neemt 
Elfriede Meijer, als wijkouderling, de wijk over van Willemien Helmink 
(voorheen wijkouderling en afgelopen jaar wijkcoördinator). 
 

Op de los bijgevoegde plattegrond kunt u (in grote lijnen) zien hoe 
de wijken zijn ingedeeld. Wij raden u aan deze plattegrond te bewa-
ren zodat u die later nog eens kunt raadplegen.  
De wijken worden begrensd door de rode lijnen. De zwarte lijn mar-
keert de indeling van de wijken van de beide predikanten. Wilt u iets 
laten weten? Neem dan contact op met uw wijkouderling of wijk-
coördinator, of uw wijkpredikant. Voor vragen over de wijkindeling 
kunt u terecht bij de ledenadministratie.  
 

Voor een meer gedetailleerd afbeelding, of de wijkindeling als pdf-
bestand, kunt u terecht op www.pkn-lichtenvoorde.nl, onder de ru-
briek informatie kunt u de actuele wijkindeling vinden. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Gratis en voor niks 
 

We vinden het eigenlijk heel gewoon, dat alles 
van de kerk gratis is. Daarom staan we er niet 
meer bij stil. Stel  je voor dat  je een  toegangs-
prijs moet betalen  voor  de  kerkdienst  op  zon-
dag  zoals  voor de bioscoop of de schouwburg. 
Maar nee hoor, we mogen gratis naar binnen. En 
na afloop krijgt u vaak koffie, ook voor niks. Daar 
moet  je  in een  café eens om komen! 

 

Wilt u wat leren over de kerk of over uw geloof? Dat kan voor niets 
want voor de catechisatie hoef je geen schoolgeld te betalen. En de 
bijeenkomsten van Vorming en Toerusting zijn ook voor niets. Net 
als de Bijbelkring of de 60+ middag. 
 

Wilt u eens met de dominee praten? Maak gerust een afspraak, het 
kost u niks. Net als een visite van een ouderling. Ze doen het alle-
maal gratis. Ook een bezoek aan de kindernevendienst kost niets. De 
bloemen uit de kerk? Worden gratis bezorgd. 
 

Maar ja, voor niets gaat de zon op. U hoeft er niet voor  te betalen 
maar het kost natuurlijk wel wat. Dat is in de kerk heel simpel opge-
lost. We gaan er van uit dat u uit uzelf een bijdrage geeft. Niet alleen 
als  een  jaarlijks  vast  bedrag  maar  ook  iets  in  de  collectezak. 
 

Niemand doet er moeilijk over als u niets kunt of wilt betalen maar 
toch wilt meedoen in de kerk. Het is zo simpel: Wie door heeft wat er 
allemaal gedaan wordt  in de gemeenschap en dus begrijpt dat daar 
een kostenplaatje aan vast zit, die zorgt er uit zichzelf wel voor dat 
de club kan blijven draaien. In januari wordt u, bij de actie Kerkba-
lans 2011, weer de kans geboden om dat voor het komende  jaar op 
papier te  zetten. We hopen dat u ons wilt helpen om op een goede 
manier kerk te zijn en te blijven. 

tekst met dank aan Jan Gillissen 
(uit Onderweg, december 2007) 
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Kerkbalans 2011 
 

In deze  maand staan we aan het begin van 2011 en willen we elkaar 
in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toewensen. Wij 
hopen dat we veel plannen, die we voor het nieuwe jaar in ons hoofd 
hebben, kunnen uitvoeren. Ook het college van kerkrentmeesters 
van onze Protestantse gemeente hoopt dat.  
 

Op de uitnodiging voor uw bijdrage 
aan kerkbalans 2011,die u over 
enige tijd mag verwachten, vindt u 
tevens de begroting. Hierin komt ook 
uw wens naar voren voor een 
continuïteit in de bezetting van de predikantsplaatsen zoals verwoord 
op 16 oktober 2008 in de gemeenteledenvergadering 
 

Echter de begroting heeft een tekort van ruim € 6000. Dit komt mis-
schien wel omdat in de kerk bijna alles gratis is. Leest u het artikel 
‘Gratis en voor niks’ hierover elders in dit blad.  
 

Van 16 t/m 30 januari worden alle gemeenteleden op de inmiddels 
welbekende wijze  bezocht voor de jaarlijkse bijdrage 2011. U ont-
vangt dan weer van de medewerker een intekenformulier waarop u 
uw bijdrage kunt invullen. Later wordt dit formulier weer bij u thuis 
opgehaald. 
 

Uw toezegging is helemaal voor onze Protestantse gemeente en 
maakt het dus mogelijk om onze eigen plannen te verwezenlijken. En 
als u uw bedrag vaststelt denk dan eens aan ”gratis” Houdt u daar 
a.u.b. goed rekening mee, want de kerk is van blijvende waarde, 
immers: 
Zolang onze kerk bestaat is er 
in onze kerk gebeden, gevierd, (mede)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, 
doordeweeks, op gedenkwaardige momenten. 
Gisteren, vandaag én morgen!  
Kerkbalans, daar geef je voor!  
Gratis of niet! 
Namens het college van kerkrentmeesters 

Cor Langbroek 
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Gespreksavonden 2011 
 

Thema:  “Ik zie je!” 
Ook dit jaar de uitnodiging om deel te nemen aan één van de ge-
spreksavonden Het thema is ruim. Het is trouwens ook het thema 
waarmee we de 40-dagentijd in zullen gaan. Wie zie je? Wie ziet jou? 
Hoe gezien ben je? Wil je wel gezien worden? Is het een opdracht 
voor mensen om de ander te zien? Om de ander te zien staan? Om 
de ander te zien zoals God die ander ziet? Het thema raakt ook aan 
de opmerking van iemand aan het slot van de gespreksavond die we 
hadden over ontmoeten. De vraag over ontmoetingen buiten de 
kerk, buiten de eigen kring.  
De  meeste gespreksavonden zijn in huiskamersfeer waar we op on-
gedwongen wijze met elkaar in gesprek gaan, dat bevalt ons kenne-
lijk goed. Wie zelf niet zo’n prater is, luistert gemoedelijk mee: zo 
hoor je nog eens wat. Dit jaar is er ook een gespreksavond in Groen-
lo en ook in ons kerkelijk centrum. Behalve een gastheer of gast-
vrouw is er iedere avond een gespreksleid(st)er aanwezig. Kranten-
foto’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. Maak uw keuze uit on-
derstaande avonden en adressen! De avonden zijn van 20.00 tot 
22.00 uur.  

   

Geef u op voor de gespreksavonden in februari 2011 
1.Maandag      14  
feb  

mevrouw 
Rouwhorst 

Aaltenseweg 78  
L’voorde                     

1 2 

2.Dinsdag           15 
februari  

mevrouw ter 
Haar  

Oude Winterswijk-
seweg 4  

1 2 

3.Woensdag       16 
februari  

mevrouw Es-
kes 

Huininkmaat 1 
L’voorde     

1 2 

4.Donderdag      17 
februari 

dominee R. 
Willems 

De Schans 40  
Groenlo     

1 2 

5 Maandag         21 
februari  

familie te Bok-
kel 

Beukstraat 2   
L’voorde                               

1 2 

6.Dinsdag          22 
februari  

familie Toebes  Landstraat 24  Har-
reveld           

1 2 

7.Woensdag       23 
februari  

familie Bosman  Handelstraat 2  
L’voorde                              

1 2 

8.Donderdag      24 
februari 

kerkelijkcen-
trum 

Richtershof   
L’voorde     

1 2 
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U ontvangt nog een opgaveformulier dat u ingevuld in de envelop 
van kerkbalans kunt doen dat eind januari wordt opgehaald. U kunt 
ook het ingevulde formulier inleveren in de bus bij de uitgang van de 
Kerk of bij Sjors Tamminga telefoon 372752, of e-mail: 
sjors.tamminga@planet.nl of bij Joke Lubbers telefoon 372549.  
Voor Groenlo kunt u zich opgeven bij ds. Ria Willems De Schans 40 
Groenlo (0544-462019) 
U kunt zich opgeven tot en met 9 februari 2011. Niet vergeten! 
Tot op één van onze gespreksavonden!  
Namens Vorming en Toerusting,                             Sjors Tamminga  
 
Jongerenreis naar Brazilië: zomer 2012 
 

Het kan zijn dat je het al ergens gehoord hebt: we zijn bezig om een 
reis naar Brazilie te plannen voor jongeren van klas 4, 5 en 6 van de 
middelbare school (of in ieder geval in die leeftijd: 16 tot ongeveer 
18,19 jaar).  
We staan nog redelijk aan het begin en er zijn nog wel een aantal 
onduidelijkheden: hoe lang we gaan, wát we precies gaan doen, 
hoeveel het gaat kosten, hoe we aan geld kunnen gaan komen, wie 
er precies meegaan, welke voorbereidingen nodig zijn. Maar ondanks 
het feit dat er nog van alles geregeld moet worden gaan we er hele-
maal van uit dat het doorgaat in juli 2012!  
Uiteindelijk hopen we met een groep van ongeveer 8 gemotiveerde 
(het wordt namelijk geen vakantie..) jongeren naar Brazilie te gaan. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat je hier nog niets van af wist en tóch 
wel heel graag mee zou willen gaan, of er in ieder geval over na zou 
willen denken. Áls dat zo is – aarzel dan niet, er zijn nog maar een 
paar plekken beschikbaar! en neem met mij contact op en ik geef je 
alle informatie die nodig is. Bel 0545-296912 of mail 
jpprenger@hetnet.nl .  
De eerste bijeenkomst van de ‘kandidaat-Brazilië-gangers’ is op zon-
dag 16 januari om 20.00 uur in de Huve in Eibergen. Als je proble-
men hebt met vervoer kun je ook contact met mij opnemen. 

Hartelijke groeten, Jan-Peter Prenger 
 

Jongerenkerk 
 

De volgende jongerenkerk is op zondag 23 januari om 10.00 uur in 
de Johanneshof. Wát we precies gaan doen weet ik nog niet – het 
blijft dus nog even een verrassing - maar houd je mailbox in de ga-
ten!      Groeten, Jan-Peter Prenger 
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Bescheidenheid  
 

Bescheidenheid is een grote deugd en het siert u dat u zich niet altijd 
op de voorgrond plaatst. Maar het gevolg is wel dat we nog geen 
aanmelding hebben gezien voor die leuke klus om de digitale infor-
matie van de kerk te verzorgen. We herhalen daarom de volgende 
oproep uit de vorige Onderweg: 
 

Oproep 
Voor de diensten in de kerk 
(en/of concerten) zijn we op 
zoek naar enkele helpende 
handen voor de techniek.  
Het gaat hierbij om hulp bij 
audio en video taken. De 
diensten worden tegenwoor-
dig opgenomen als mp3 en 
sommige diensten ook op 
video/DVD.  
We zoeken iemand (of 
meerder personen) die hiermee wil(len) helpen om DVD’s of CD’s te 
branden als hier om gevraagd wordt en om de opnames evt. te ar-
chiveren.  
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 
maatschappelijk 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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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

           
 
Op dit moment is het voor de werkgroep Lichtenvoorde-Herold een 
rustige tijd.  
We hebben het bezoek van onze vrienden geëvalueerd en besproken.  
Verder zijn we bezig met het vaststellen van de datum voor ons be-
zoek aan Herold in 2011 en hebben al even verder doorgekeken naar 
2012, wanneer we het 25 jarig jubileum van onze contacten met 
Herold vieren.  
 

In de afgelopen Adventstijd hebben diverse leden van de werkgroep 
privé op bezoek geweest in Herold.  Voor sommigen de eerste keer 
dat ze in deze tijd het Ertsgebergte bezoeken, anderen gingen weer 
op herhaling.  
Bezoeken aan Dresden met zijn Frauenkirche en Zwinger, het “kerst-
dorp” Seiffen en Annaberg met zijn kerstmarkt geven in de advents-
tijd een heel bijzondere sfeer.  
 

Namens de kerkgemeente Lichtenvoorde hebben we onze vrienden in 
Herold de volgende kerstgroet gestuurd.  
 
Der Stern von Bethlehem -  
er leuchtet auch tags, hell und klar.  
Kannst du ihn sehen?  
Schau nur genau hin,  
er strahlt noch immer –  
tief in dir drinnen.  
Mit deinem Herzen kannst du es sehen,  
das Licht, den Weg weisend –  
dann auch verstehen.  
Erwärmt es dich oder erhellt es gar? 
Der Stern von Bethlehem –  
er leuchtet in uns, immerdar.              
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Mit diesem Gruß wünschen wir frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, 
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im 
kommenden Jahr. 
 

Op 27 januari is er weer een bijeenkomst van de werkgroepen met 
contacten in het oosten van Duitsland in Ruurlo.  
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep Lichtenvoorde - Herold 

Hans Tornij  (tel: 379691) 
 
Met V & T naar Kranenburg 
 

Op zaterdag 18 december was een klein 
groepje mensen bij de Johanneshof versche-
nen voor een gezamenlijk bezoek aan het 
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg.  
 

In de kerstperiode wordt hier een grote ten-
stoonstelling gehouden van kerstgroepen en 
kerststallen. Na een boeiende en enthousiaste 
inleiding van een gids was er een DVD pre-
sentatie met tekst en uitleg over de herkomst 
van de kerststallen én de juiste plaats voor de 
verschillende personen (of dieren). 
 

In een prachtige en sfeervolle kerk was het genieten van de prachti-
ge taferelen. Het hele kerstverhaal was in één groot diorama weer-
gegeven. Daarnaast waren er vele kerststallen uit allerlei landen van 
de wereld. Het was al snel kijken, kijken en nog eens kijken! Na een 
boeiende middag volgde de terugrit naar Lichtenvoorde, door een 
wondermooie winterse witte wereld. Al met al een heel geslaagde 
middag! Foto's kunt u vinden in ons foto-album op de website. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Kerstfeest met de PVG 
 
Kerstfeest is… 
Kerstfeest is niet enkel licht 
in een mooie boom doen branden 
Kerstfeest is: het licht van God 
dragen op je beide handen 
Kerstfeest is herboren zijn 
een opnieuw begonnen leven 
Kerstfeest is: je eigen wil 
aan de Heiland overgeven 
Kerstfeest is gelijk een kind 
op de Vader te vertrouwen 
boven alle leed en nood 
toch je handen samenvouwen 
Kerstfeest is geen flakkerlicht 
in een sparrenboom verheven 
Kerstfeest is: het licht van God 
dragen door je ganse leven. 
 
Met dit gedicht opende mevrouw De Bruijn een bijzonder gezellige 
kerstmiddag die ondanks het winterweer met sneeuw en gladde we-
gen goed bezocht werd. Hieruit blijkt maar weer dat onze ouderen 
voor geen kleintje vervaard zijn. 
Na een woord van welkom was het woord aan mevrouw Te Bokkel uit 
IJzerlo. Gekleed als een oude Maria vertelde zij over haar leven van-
af de aankondiging van de engel dat Maria zwanger zou worden, 
zonder tussenkomst van een man. De moeite die Jozef hier mee had 
en toch bij haar bleef, het bezoek aan haar nicht Elizabeth, de ge-
boorte van Jezus en tenslotte de kruisiging. 
Tussendoor zongen we bekende advents- en kerstliederen, begeleid 
door Bas Tieltjes. 
De koffietafel daarna werd door een ieder alle eer aangedaan. 
We kunnen terugkijken op een geslaagd kerstfeest. 
Op maandag 17 januari 2011 hebben we een bingomiddag om 14.30 
uur in de Johanneshof. Allen hartelijk welkom! 
Namens alle medewerkers wens ik u veel heil en zegen in het nieuwe 
jaar. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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BibleDate gaat door 
 
De BibleDate, een rondreizend programma voor jongeren in het 
voortgezet onderwijs, blijft een jaar langer in bedrijf tot juli 2011. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft hiertoe besloten, om-
dat er bij scholen grote behoefte was aan een doorstart. Leerlingen 
en leerkrachten vroegen geregeld om een vervolg van het program-
ma in de uitschuifbare bijbeltrailer. 
Het project BibleDate werd vanaf de start hooggewaardeerd. Leerlin-
gen en leraren reageren heel positief als ze eenmaal met het interac-
tieve programma kennismaken. Veel scholen boekten de BibleDate 
opnieuw voor een volgend jaar. In totaal hebben ruim 30.000 leer-
lingen een ‘date met de bijbel’ gehad. Alleen in het voorjaar van 
2010 al zo’n 7.000 leerlingen. Voor velen van hen was dit de eerste 
keer dat ze echt met de bijbel in aanraking kwamen. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de BibleDate per 1 augustus 
2010 zou stoppen. Veel leraren gaven aan dat te betreuren. Het NBG 
is dan ook zeer verheugd dat er financiёle middelen beschikbaar zijn 
gekomen om een jaar extra door te gaan. In de BibleDate krijgen 
leerlingen van het voortgezet onderwijs een interactief programma 
over de bijbel aangeboden. Zij kijken naar een film over de invloed 
van de bijbel, doen een quiz met echte stemkastjes, discussiёren 
over een bijbels thema en maken een eigen filmpje over een bijbel-
verhaal.  
                                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Bijzonder Nieuwjaarsconcert in de Johanneskerk! 
 
Op zondag 16 januari om 15.00 uur organiseert de commissie “Cul-
tuur in de kerk” een wel heel bijzonder nieuwjaarsconcert. Noteert u 
gerust eerst even deze datum en lees dan verder! Zoals u misschien 
al wel weet organiseert deze, door de kerkenraad ingestelde com-
missie, concerten en voorstellingen. Deze zijn duidelijk een aanvul-
ling in de breedte van de voorstellingen die reeds jaren door- en op 
eigen initiatief van koren e.a. uit de directe omgeving van Lichten-
voorde in de Johanneskerk worden uitgevoerd.  
Het is de commissie gelukt om het wel heel bekende duo “De mei-
den van SoeT” vast te kunnen leggen. Deze twee Lichtenvoordse 
jongedames Sophie Eskes ( gitaar en zang)en Tessa Elferink ( piano, 
cajon en zang) studeren beide aan het Marianum in Groenlo. Ze heb-
ben het in de afgelopen tijd gepresteerd om met door hen zelf ge-
componeerde liederen op te treden in onder andere het Concertge-
bouw in Amsterdam, het muziekcentrum Vredenburg in Utrecht en 
last but not least tijdens de opening van het nieuwe Amphion in 
Doetinchem met als belangrijkste gast koningin Beatrix. Dit duo in de 
Johanneskerk, dat wilt u toch niet missen?  
Maar we zijn er nog niet, ook het Trio “Capri” is van de partij met 
een wel heel ander muziekrepertoire. Het trio bestaat uit Carola Dul 
(klarinet), Pauline Jansen-Lotichius (fluit) en Rinus Oude Kempers 
(hobo). Het voert binnen dit stukje te ver om alle kwaliteiten van 
deze drie professionele muzikanten te vermelden, maar dat deze  
docenten van enkele muziekscholen in de regio echte virtuozen zijn 
mag u van mij aannemen. Het repertoire van dit trio bestaat uit 
meer klassieke werken van onder andere Ludwig von Beethoven, 
maar ook van modernere componisten als Malcom Arnold en Whitney 
Tustin.  
Kortom, een concert verzorgd door twee totaal verschillende ensem-
bles met ieder zeer verschillende muziekstijlen. “SoeT” en “Capri” 
zullen elkaar in de apotheose van het concert echter prachtig aanvul-
len. 
Hebt u de datum en tijd inmiddels in uw agenda genoteerd? De en-
tree bedraagt weer € 10,--, inclusief een drankje in de pauze. De 
kaarten kunt u in de voorverkoop, vanaf 3 januari, verkrijgen bij de 
DA-Drogist op de Nieuwmarkt en in de Johanneskerk. 
                                                                               Gerrit Bosman 
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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, 
bijzien, verzien, 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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Luisteraars kerkradio opgelet! 
 
Op zaterdag 22 januari tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u Bea Ton bij 
u aan de deur verwachten. 
Ze komt voor uw vrijwillige bijdrage in de kosten van de kerkradio. 
                                                                                  Uw diaconie 
 

Giften 
 
De kindernevendienst ontving een gift van € 20,--. 
Ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 10,-- voor het onderhoud van 
de kerk; via mevrouw J. Lubbers € 5,-- en € 50,-- en via mevrouw C. 
Lensink 2 x € 10,-- bestemd voor de PVG; via de heer F. van Doorn  
een gift van € 10,-- voor de Johanneshof en tenslotte via ds. Hin-
kamp een gift van € 50,-- voor onderhoud kerk en € 10,-- voor ou-
derlingen bloemendienst. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 

Kledinginzameling 
 
Deze maand is de kledinginzameling op zaterdag 29 januari van 
09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20 
 
De dag van de Mantelzorg 
 
Elk jaar is het op 10 november de dag van de mantelzorg. Mantel-
zorgers die het ‘in stilte’ vaak zwaar hebben en dan een dag krijgen 
om te ontspannen, zodat ze er weer ‘even’ tegen kunnen. Heel vaak 
24 uur per dag, zeven dagen in de week, hebben ze de zorg voor 
hun chronisch zieke-, dementerende- of gehandicapte ouders, fami-
lie, vrienden, kennissen of buren. 
Wij genieten al jaren van deze dag, voor buitenstaanders vaak saai, 
maar voor ons niet. Een hapje en een drankje en vrolijke muziek, 
veel meer hoeft ook niet, want je bent vaak moe. 
Dit jaar was de muzikale omlijsting van accordeongroep A-hof uit 
Aalten. Ook was er een fotograaf van ‘De Gelderlander’ aanwezig. 
De volgende dag stond er een prachtige foto in de krant van de man-
telzorgers uit de gemeente Oost-Gelre. 
Wij willen de diaconie bedanken voor hun geweldige ondersteuning, 
dat is zó belangrijk voor de mantelzorgers. 
                                                                 Fons en Ria Stapelbroek 
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Vrijwilligersavond 
 

De kerkenraad heeft gemeend ook dit jaar weer een avond voor onze 
talrijke vrijwilligers te moeten organiseren en wel op  
vrijdag 21 januari 2011 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 
uitgenodigd. 
Wij proberen in onze persoonlijke uitnodigingen aan onze vrijwilli-
gers, of u nu tot een groep behoort of een individuele vrijwilliger 
bent, niemand te vergeten. 
Mochten wij tóch 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, 
 

Bea Ton          Fenna Langbroek 
Ludgerstraat 14               Schatbergstraat 92 
7131 EZ Lichtenvoorde         7132 AB Lichtenvoorde 
0544 377531                         0544 373028 
bea.ton@hccnet.nl            c.langbroek@chello.nl 
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Adventsproject Ster van Verlangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 19 december 
brandden de vier 
adventskaarsen, ook de 
kerstboom stond er al.  
 

Zie je die ster, die bijzondere ster. 
Is het een teken, een wonder van boven? 
Licht voor de aarde in donkere tijden? 
Is het een teken van hoop en geloven? 
Een ster die de weg wijst en die je kan leiden? 
Zie je die ster, die bijzondere ster. 
 
‘Dreaming of a white Christmas’ 
Dreaming of a white Christmas (dromen van een witte Kerst). Ik 
denk op moment van dit schrijven (19 december) velen van ons niet 
(meer). Op de zondagen van advent is de 
kindernevendienst druk bezig geweest met 
de voorbereidingen voor het kerstfeest. Niet 
gehinderd door sneeuw en kou is er elke 
adventzondag, door de aanwezige kinderen 
en leiding, druk gewerkt aan o.a. een 
sterrenhemel, kamelen, maskers, een 
kribbe enz. Allemaal ten behoeve van het 
kerstspel. In de dienst op 1e kerstdag heeft 
u het allemaal kunnen zien!  
                                                                                Erik Schokkin 
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Op de valreep: Kerst 2010 

 
Kerstnachtdienst met gospelkoor Spirit uit Eibergen.  
 
De kerstnachtdienst ging over een engel die eng geland was en op 
zoek was naar Engelland. Eerste kerstdag viel er nog een uit de lucht 
en zijn/haar vleugels hingen in de wilgen/kerstboom en bleek zo-
maar dat een engel zonder vleugels ook gewoon allerlei menselijke 
eigenschappen kan hebben…... 
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De kerststal van 
Franciscus. 
Uitgebeeld en 
verteld door de 
kinderneven- 
dienst. 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

De kopij moet uiterlijk woensdag 26 januari, 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 FEBRUARI 
 
Is de kerk van deze tijd? 
 
“Natuurlijk. De kerk is van alle tijden”. “Echt niet, die stijve banken, 
dat orgel, die oude psalmen en moeilijke woorden. Echt niet meer 
van deze tijd”. En zo zijn er nog heel wat tegenstrijdige reacties mo-
gelijk. Wat zou uw of jouw reactie zijn? En is de kerk u lief? Is de 
kerk jou lief? Maar wat is toch die kerk die u of jou al dan niet lief is?  
 
Na het ontstaan van de PKN moesten en moeten er her en der moei-
lijke beslissingen genomen worden. In welke kerk gaan we samen 
verder, welke kerk wordt gesloten. Zoveel herinneringen aan een 
kerkgebouw; generaties lang werd er gevierd, gedoopt, getrouwd, 
gerouwd. Ouderen hebben kosten nog moeite gespaard voor die 
kerk. Toch is dat niet altijd meer de kerk van deze tijd. Die kerk 
wordt de vestiging van een makelaar bijvoorbeeld. Ook dan nog zal 
iemand op de beginvraag blijven antwoorden: “Natuurlijk. De kerk is 
van alle tijden”. Alleen heeft die persoon niet het gebouw voor ogen.   
 
Op de Marcuskring lazen we over Jezus die op enig moment de tem-
pel de rug toekeert om er niet meer terug te komen. De reden? Niet 
het gebouw dat een andere functie krijgt. Wel zijn afschuw voor wat 
er binnen in het gebouw gebeurt. Weduwen worden uitgebuit, wetten 
en regeltjes houden mensen klein. De ziel van de tempel, van de 
Joodse kerk, is eruit. De bezieling is weg. Het is een dode kerk. 
 
Wat wij daarmee kunnen? Ervan leren. We hebben een schitterend 
kerkgebouw. Maar als er zondags niet gevierd wordt, er geen tafel 
meer gedekt wordt waaraan mensen aanschuiven, dan is het een 
dooie boel. De Johanneshof? Ook al schitterend. Maar als er geen 
activiteiten zijn, als er geen mensen elkaar ontmoeten, mensen  de 
zaken draaiende houden, dan is  het een dooie boel.  
 
Kerk. Kuriakè in het Grieks. ‘Wat van de Heer is’ betekent dat. Van 
de Kurios. Kerk. Niet het kerkgebouw of de Johanneshof. Maar men-
sen die Hij geschapen heeft, die met hart en ziel dat gebouw bewo-
nen, die vormen de kerk. Een kerk zeker van alle tijden. Met als 
hoofdbewoner iemand die van alle tijden is. Die eeuwig is. Godzelf.  
 
Voor zo’n kerk wil je gaan toch? Heb je iets over toch? Zo mogelijk 
financieel, en als het kan door inzet. In een wereld waar voor de kerk 
zoveel te doen is, te doen was, en te doen zal zijn. In alle tijden.  

        marja 
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KERKDIENSTEN 
 
zondag 6 februari 5e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur  
 Welkom: de heer G. Koster 
 Deurcollecte: KIA Werelddiaconaat 
 
zondag 13 februari 6e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: Eredienst en kerkmuziek 
10.00 uur Jongerenkerk 
 Ds. J.P. Prenger 
 
zondag 20 februari 7e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger  
 Welkom: de heer C. Langbroek 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 27 februari 8e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Gezinsdienst 
 Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer Van Lochem 
 Deurcollecte: Missionair werk 
 
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 6 februari lezen we uit Mattheus 5: 13-16. Het gedeelte be-
gint met:  ‘Jullie zijn het zout der aarde’. Er staat niet: jullie zullen 
het zout zijn, of jullie moeten het zijn, maar: jullie zijn het. Interes-
sant. Maar is het ook waar? 
 

Zondag 13 februari horen we in woorden uit de bijbel Jezus vertellen 
over het belang van de Wet en over het omgaan met verschillen: 
wacht niet te lang met het weer goed maken na onenigheid. Geloven 
gaat niet alleen om het goed maken (verzoening) met God, maar ook 
met elkaar. 
 

Zondag 20 februari lezen we verder in de bergrede:  Mattheus 5: 33-
48. Het beroemde gedeelte over het toekeren van je linkerwang als 
iemand je op de rechterwang heeft geslagen. Ergens kun je je mis-
schien voorstellen dat je daarmee de cirkel van geweld zou kunnen 
stoppen. Maar is er onder jullie iemand die dat doet? Ik niet - en ik 
kan me voorstellen dat ik daarin niet de enige ben. Als dat dan zo 
moeilijk is – wat moet je dan met zulk soort opdrachten? 
 

Zondag 27 februari is er een dienst voor jong-en-oud. We kijken te-
genwoordig (bijna) allemaal naar een platte tv, misschien wel naar 
‘Ohoh Cherso’ of naar ‘Take me out’? In de kerk kijken we samen 
naar enkele korte fragmenten op onze platte tv (= projectiescherm)! 
Met de medewerking van enkele BN-ers (Bekende Nederlanders) 
gaan we dieper in op het thema ‘Geloven in 3D’; over geloof, hoop 
en liefde! 
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Opbrengst deurcollectes 
 

De deurcollctes brachten het volgende op. 
12 december Pastoraat € 53,67 
19 december,  Diaconaat € 31,51,  
24 december Onderhoud gebouwen € 98,97 
25 december Kinderen in de knel €177,29 
26 december Verwarming € 29,80 
31 december Eindejaarscollecte € 26,94 
2 januari Verwarming € 56,40 
9 januari de Bondgenoot € 80,40 
16 januari Pastoraat € 62,95 
23 januari Oecumene € 55,32 
 
Collectemunten 
 
Door de veranderde samenstelling van het College van Kerkrent-
meesters is ook het adres gewijzigd voor het verkrijgen van de col-
lectemunten. Voortaan kunnen deze worden besteld en/of afgehaald 
bij  
G.W.Koster,  
van Raesfeltstraat 44, Lichtenvoorde.  
Het telefoonnummer is 08 58 78 38 64. 
De munten kosten € 0,85 per stuk en worden verkocht in hoeveelhe-
den van 50 en 100 stuks. 
Het geld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer 
33.61.15.474 ten name van de Protestantse Gemeente Lichtenvoor-
de. 
     Het College van Kerkrentmeesters 
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AGENDA 
  
  2 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  2 feb. Kerkenraadsvergadering Consistorie  20.00 uur 
  3 feb. Bloemschikken  Adelaarswiek  19.30 uur 
  3 feb. Werkgroep Herold  Consistorie  20.00 uur 
  7 feb. Geloven met God  Consistorie  20.00 uur 
  9 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  9 feb. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
10 feb. Crea doe avond  Adelaarswiek  19.00 uur 
12 feb. Repetitie cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
16 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
17 feb. Bloemschikken  Adelaarswiek  19.30 uur 
21 feb. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
21 feb. Geloven met God  Consistorie  20.00 uur 
23 feb. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
23 feb. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
24 feb. Crea doe avond  Adelaarswiek  19.00 uur 
24 feb. Gespreksavond  Richtershof  20.00 uur 
25 feb. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
26 feb. Repetitie cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
 2 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 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. 
 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  

 
 
 
 
 
 
 
 



6 

LEVENSBERICHTEN 
 
 
 
 
 
 
In memoriam Hendrika Gerharda Bloemers – Piek  
 

Op 24 januari waren we in besloten kring in de Johanneshof om af-
scheid te nemen van Riek Bloemers – Piek. Ondanks haar broze li-
chaam regen de jaren zich aaneen. Maar wat in eerste instantie leek 
op een eenvoudig griepje bleek uiteindelijk toch teveel voor haar. 
Dinsdag 18 januari mocht zij, in alle rust en stilte, het leven loslaten 
op de leeftijd van 90 jaar; het was goed zo.  
 

Haar levensweg begon in Aalten en liep via Winterswijk naar Lichten-
voorde, en in haar laatste jaren uiteindelijk weer terug naar Win-
terswijk, waar ze een thuis vond in de Pronsweide. Vanuit Winters-
wijk ging ze in haar jeugd dansen in Corle. Hier leerde ze haar man 
kennen. Samen kregen ze vier kinderen, nog weer later werd de 
kring uitgebreid met de komst van klein- en achterkleinkinderen.  
 

Dankbare herinneringen waren er aan, in een tijd van schaarste, de 
boterhammen met pindakaas én hagelslag. Zó zorgde zij voor haar 
kinderen. In later jaren stak ze deze of gene soms een extraatje toe, 
als blijk van waardering. En soms als een vraag om wat aandacht. 
Want het alleen zijn (ze was bijna 30 jaar weduwe) deed haar ver-
driet. Haar leven bestond niet uit luxe en overdaad. Zij zocht het 
eerder in kleine dingen: een gebakje bij de koffie, of een spelletje.  
 

In de woorden van Psalm 23 hoorden we, tot troost en bemoediging, 
over het huis van de Heer, waar mensen mogen verblijven tot in 
lengte van dagen. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterklein-
kinderen van harte sterkte en Gods zegen toe. 

ds. J.J. Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
  2 jan. de heer H. Kolthoff in Antoniushove, 96 jaar. 
  5 feb. de heer J. Tieleman, P.C. Hooftstraat 4, 83 jaar. 
  6 feb. de heer D.G. Wamelink, Meekesweg 10, Vragender, 95 jaar. 
15 feb. de heer R.H. Otten, Rembrandtplein 7a, 88 jaar. 
15 feb. mevr. J.H. van Lochem-ter Haar, Rentenierstr. 20, 83 jaar. 
19 feb. mevr. G.J. ter Haar-Wassink, Middachtenstraat 41, 81 jaar. 
28 feb. mevr. Y.C. Pieters-Komen, De Rode van Heeckerenstraat 33, 
 90 jaar. 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 

                  
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk werden, zijn met een groet van u allen, ge-
bracht op: 
  9 jan. bij mevr. Mennink, Kard.de Jongstraat 29 en de heer  
  Kolthoff in Antoniushove. 
16 jan. bij mevr. Holler, Watersnipstraat 2 en mevr. Bekkers, 
  Patronaatsstraat 18/04. 
23 jan. bij mevr. Helmich, Varkensmarkt 14/03 en de heer 
  Voortman, Esstraat 10/43. 
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Voorbeden 
 
Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
 

Lief en leed 
 

In de vorige Onderweg heeft u kunnen lezen over het lief-en-leed in 
ons midden. Even bijpraten… 
 

Roland Ebbers voelt zich inmiddels goed thuis in de Es, in Varsse-
veld. Omdat voorgaande behandelingen een positief effect hebben 
gehad gaat hij verder met een vervolgtraject van de chemotherapie. 
 

De fam. te Boveldt is, na zorgen om de gezondheid, weer in een rus-
tiger vaarwater terecht gekomen. En… ze zijn heel erg blij met de 
geboorte van hun eerste kleinkind. Van harte proficiat! 
 

Gert Bouwman herstelt voorspoedig en kan weer werken aan het 
opbouwen van zijn conditie. Gelukkig dus positief nieuws! 
 

In de afgelopen periode ondervond mevr. Schokkin, Aladnaweg 28 
(Barlo) hartproblemen, waarvoor ze enkele dagen opgenomen werd 
in het ziekenhuis. 
 

Ton van de Giessen, Sweelinckstraat 4 ondergaat binnenkort een 
ingreep in verband met zijn hartproblemen. Wij wensen hem en zijn 
vrouw Elly sterkte in de komende spannende tijd. 
 

Tenslotte nog een verhuisbericht. Na 35 jaar Lichtenvoorde gaat me-
vrouw Helmich, haar woning aan de Varkensmarkt verruilen voor een 
plaats in een zorgcentrum in Vlaardingen, dicht bij haar kinderen en 
kleinkinderen. Wij wensen haar daar alle goeds toe. Wie een kaartje 
wil sturen kan dat doen naar haar nieuwe adres: Zorgcentrum de 
Meerpaal, Willem de Zwijgerlaan 2, kr 202, 3136 AS Vlaardingen. 
 

Wij wensen allen (en de zieken die hier niet bij name genoemd zijn) 
alle goeds toe. Omzien naar elkaar is elkaars lasten helpen dragen, 
in gebed en in woord en daad. 

ds. Hans Hinkamp 
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Preeknabespreking 
 

Zondag 16 januari beleefden we een nieuwe ervaring na de kerk-
dienst. Helemaal nieuw was dat wel niet want in de gereformeerde 
kerk hebben we het wel vaker gedaan: nabespreken van de kerk-
dienst. Jan-Peter Prenger had de kerkdienst geleid en gepreekt over 
de bruiloft te Kana en dat bracht hij in relatie met de weduwe van 
Sarfat. Na en ook tijdens de koffie bleven een 25-tal mensen napra-
ten onder leiding van Sjors Tamminga.  
De preek zelf leidde niet tot veel vragen maar over de kerkdienst in 
het algemeen werden veel opmerkingen gemaakt die niet alleen de 
kerkgangers maar ook de dominee aan het denken zetten.  
Zo kwamen er opmerkingen over de plaats van het noodlot, de ver-
wijzing naar het avondmaal van de volgende week, over de gebreken 
van de NBG vertaling, de getallenmystiek, het zingen van gezangen 
en psalmen.  
Gezien de belangstelling voor en het belang van napraten over kerk-
dienst en preek wordt de vraag naar meer opgeroepen. Niet een en-
kele keer per jaar maar liefst elke maand of iets daar tussen in.  
 

Jan Gillissen 
 

Avondmaal 
 

Vorige week zondag avondmaal gevierd. Wat een verschil met het 
avondmaal van onze herinnering, het avondmaal van vroeger. Toen 
geen orgelspel, geen lied dat weerklonk. Doodse stilte. Mensen die 
van zichzelf Zijn uitnodiging om aan tafel te gaan niet mochten aan-
nemen. Die zichzelf niet goed genoeg vonden. Wie wel aanging de 
blik strak. Elk contact met de omgeving vermijdend. Vorige week 
avondmaal gevierd. Zittend in een kring. Elkaar een hand gegeven. 
Elkaar in de ogen gekeken. Het bijzondere van het moment samen 
herkend. Even een lach die opklonk. En iedereen welkom. Jong en 
oud. Iedereen goed genoeg, omdat Hij het goed heeft gemaakt tus-
sen God en ons. Zijn woorden die weerklonken: “Doe dit, telkens 
opnieuw, om mij te gedenken”. Een danklied tot slot.  We vierden. 
En het was goed.   

    Marja Koster 
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Herinnering aan de bevestiging en herbevestiging 
van ambtsdragers 
 

 
 
U ziet v.l.n.r. R. Tieltjes, herbevestigd, E. Meier, bevestigd, M. Hou-
wers, bevestigd, F. Schutten, herbevestigd, W. Wamelink, herbeves-
tigd en G. van Lochem, bevestigd. 
 

Van de bevestigde ouderlingen en diaken vind u elders in dit blad 
een nadere presentatie. 
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Een nieuwe ouderling, Elfriede Meijer 
 

De familie Meijer woont nog 
maar een paar jaar in Lichten-
voorde maar kent de streek 
door en door. Elfriede (58) en 
Martin komen allebei uit Aalten 
waar ze geboren en getogen 
zijn. De naam Elfriede klinkt 
meer Duits dan Achterhoeks 
want die naam dankt ze aan 
haar oma die een Duitse was.  
Elfriede heeft na kort nadenken 
ja gezegd op de vraag om ou-
derling te worden. Ze vindt ge-
woon dat de kerk mensen nodig 
heeft en als je lid bent dan 
moet je naar vermogen je bij-
drage geven, niet alleen in geld 
maar ook in “man”kracht.   
Ervaring in kerkelijk werk heeft ze nog niet maar dat hoeft geen be-
zwaar te zijn want ze weet dat ze door een groep kerkenraadsleden 
wordt opgevangen die haar met raad en daad terzijde zullen staan. 
Ze zal ongetwijfeld veel steun hebben aan haar liefde voor het om-
gaan met mensen en met de ervaring die ze daarmee heeft. Ze heeft 
jarenlang haar man bijgestaan als assistent in de slachterij die haar 
man had in Varsseveld. Met mensen omgaan leer je dan wel, in het 
bijzonder als je in de slagerij werkt. Elfriede heeft twee volwassen 
dochters die haar samen vier kleinkinderen gegeven hebben. Daar-
door en door de ziektes die ze van nabij heeft meegemaakt heeft ze 
veel levenservaring opgedaan. Toen ze niet meer voor haar moeder 
hoefde te zorgen is het echtpaar van Harreveld (de Riette) naar Lich-
tenoorde (Martin Lelieveldstraat 46) verhuisd en hebben ze de keus 
gemaakt om zich bij onze kerk aan te sluiten. Hun verwachting om 
zich bij een plezierige kerk te voegen is uit gekomen. Ze houden zich 
ook niet afzijdig van het kerkelijk leven want Martin zingt in de can-
torij en beiden werken mee in de Heroldgroep. Zij hebben in Herold 
contact met mensen die net als zij paardenliefhebber zijn. En dat 
klikt goed. Elfriede bedient als ouderling wijk 2 en dat is de buurt 
rondom de Martin Lelieveltstraat. Ze zal met haar enthousiasme snel 
ingewerkt zijn. De wijk en de kerk mag blij met haar zijn.  

Jan Gillissen 
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Dit is Marion Houwers 
 

De meeste kerkgangers ken-
nen Marion wel maar we willen 
haar toch nog even in het zon-
netje zetten. Door zich be-
schikbaar te stellen voor ker-
kenwerk stelt zij een daad die 
navolging verdient. Toen haar 
gevraagd werd om in de dia-
conie te komen moest ze eerst 
even nadenken. Maar toen ze 
er thuis over gepraat had en 
nadat ze de sfeer in de diaco-
nie geproefd had stond het 
vast: daar wil ik bij horen en 
daar aan wil ik meedoen. Ze 
heeft bovendien de goede ei-
genschap dat ze niet NEE kan 
zeggen, zeker niet als de kerk 
wat van haar vraagt.  
Met haar enthousiasme en dat 
van de andere kerkenraadsleden mogen we vertrouwen hebben in de 
toekomst van de kerk, van ònze kerk. Maar dan moeten wel meer 
mensen haar voorbeeld willen volgen.  
Nu wist Marion wat haar te wachten stond want van jongs af aan 
voelde ze zich betrokken bij de kerk. Ouderraad en jeugdraad kent 
ze door eigen ervaring. Toen de kerken hier nog apart waren was ze 
al de stuwende kracht achter de kindernevendienst in de gerefor-
meerde kerk. Na het besluit tot samenwerking ging ze gewoon mee 
en na de fusie was het vanzelfsprekend dat ze mee bleef werken aan 
het werk voor de kinderen. Toen haar jongste zoon te oud werd voor 
de Kindernevendienst is ze vorig jaar vertrokken uit de groep. Maar 
betrokken mensen zijn altijd nodig dus je kon er op wachten tot ze 
voor ander werk benaderd werd.  
Marion is 45 en heeft drie kinderen thuis, van 17,16 en 12 jaar. Daar 
heeft ze haar handen al vol aan maar daarnaast werkt ze ook in de 
huishoudelijke zorg van mensen die hulp nodig hebben. Zo ziet u 
maar dat mensen die het druk hebben altijd wat meer kunnen doen. 
 

Jan Gillissen 
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Wij stellen u voor: Gerard van Lochem 
 

Zondag 9 januari j.l. konden we met 
vreugde zien hoe er een drietal 
ambtsdragers werd bevestigd. Dit 
stukje gaat over Gerard van Lochem 
die kerkrentmeester is geworden en 
als zodanig daarin Ton van de Gies-
sen als voorzitter opvolgt. Voor wie 
hem niet kennen geven we een korte 
presentatie.  
 

Gerard, inmiddels 64, zal bij vele 
ouderen wel bekend zijn want hij is 
een geboren en getogen Lichten-
voordenaar. Hij is geboren op de 
Driehoek in de kruidenierswinkel van 
zijn vader. Na zijn opleiding tot on-
derwijzer (met hoofdakte) heeft hij 
echter Lichtenvoorde verlaten. Zijn huwelijk met Dinie Sturris is nog 
wel in Lichtenvoorde in de Johanneskerk bevestigd. Zijn carrière 
heeft zich geheel in het onderwijs afgespeeld met als standplaatsen  
Aarlanderveen, Heiloo, Soest, Groningen en Doetinchem. Die laatste 
baan bracht hem in zijn huidige woonplaats Ruurlo.  
 

Hun oude liefde voor Lichtenvoorde deed hen besluiten om zich en-
kele jaren geleden opnieuw aan te sluiten bij onze Protestantse ge-
meente. Tijdens het kennismakingsbezoek van de ouderling liet hij 
doorschemeren na zijn pensionering wel werk voor de kerk te willen 
doen. Daarin sluit een benoeming als kerkrentmeester goed aan op 
zijn laatste functie. Hij was in Doetinchem algemeen directeur van 
een stichting voor Speciaal Onderwijs belast met de fusie en de ma-
teriële reorganisatie van vier sbo-scholen. Zo raak je bedreven in 
organiseren maar ook in gebouwenbeheer. Betrokkenheid bij het 
kerkelijk werk heeft hij van huis uit meegekregen en bijgehouden in 
de periode dat hij in een van zijn standplaatsen diaken was. 
Hij is van mening dat het werk van het college van kerkrentmeesters 
teamwork hoort te zijn. Dat is goed voor de betrokkenheid van ieder 
die zich verwant voelt met de kerk. Gerard en Dinie hebben een 
dochter die in Zoetermeer woont met haar gezin en een zoon die met 
zijn vrouw in Groningen is achtergebleven. Zij hebben drie kleinkin-
deren.  

 Jan Gillissen 
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Programma V & T  
 

Gespreksavonden 2011; Thema:  “Ik zie je!” 
Ook dit jaar de uitnodiging om deel te nemen 
aan één van de gespreksavonden 
Het thema is ruim. Het is trouwens ook het 
thema waarmee we de 40-dagentijd in zullen 
gaan. Wie zie je? Wie ziet jou? Hoe gezien ben 
je? Wil je wel gezien worden? Is het een op-
dracht voor mensen om de ander te zien? Om 
de ander te zien staan? Om de ander te zien 
zoals God die ander ziet? Het thema raakt ook 
aan de opmerking van iemand aan het slot van 
de gespreksavond die we hadden over ont-

moeten. De vraag over ontmoetingen buiten de kerk, buiten de eigen 
kring. De  meeste gespreksavonden zijn in huiskamersfeer waar we 
op ongedwongen wijze met elkaar in gesprek gaan, dat bevalt ons 
kennelijk goed. Dit jaar is er ook een gespreksavond in Groenlo en 
ook in ons kerkelijkcentrum. Behalve een gastheer of 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. De avonden zijn van 20.00 tot 
22.00 uur.  
1.Maandag  
14 februari  

mevrouw Rouwhorst Aaltenseweg 78  L’voorde                       

2.Dinsdag  
15 februari  

mevrouw ter Haar  Oude Winterswijkseweg 4    

3.Woensdag  
16 februari  

mevrouw Eskes Huininkmaat 1 L’voorde       

4.Donderdag  
17 februari 

dominee R. Willems De Schans 40  Groenlo       

5 Maandag  
21 februari  

familie te Bokkel Beukstraat 2   L’voorde                                 

6.Dinsdag           
22 februari  

familie Toebes  Landstraat 24  Harreveld             

7.Woensdag        
23 februari  

familie Bosman  Handelstraat 2  L’voorde                                

8.Donderdag       
24 februari 

kerkelijkcentrum Richtershof   L’voorde       
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Doe uw opgave in de envelop van kerkbalans welke eind januari op-
gehaald wordt door één van de leden van uw kerk. U kunt ook het 
ingevulde formulier inleveren in de bus bij de uitgang van de Kerk of 
bij Sjors Tamminga telefoon 372752, of e-mail: 
 sjors.tamminga@planet.nl of bij Joke Lubbers telefoon 372549.  
Voor Groenlo kunt u zich opgeven bij ds. Ria Willems De Schans 40 
Groenlo (0544-462019) 
U kunt zich opgeven tot en met 9 februari 2011. Niet vergeten! 
Tot op één van onze gespreksavonden!  
Namens Vorming en Toerusting,    

Sjors Tamminga  
 
Het verhaal van Johannes  
 
Wat moet je er mee, met die vreemde ‘beelden’ uit het laatste Bij-
belboek, de Openbaring van Johannes? De vrouw en de draak, de 
zeven zegels, de zeven trompetten, de vier paarden, het beest uit de 
afgrond? Het is een soort spoorboekje, zeggen sommigen, je kunt er 
in lezen hoe het de wereld zal vergaan, of uitrekenen wanneer het 
einde der tijden er zal zijn. Een onbegrijpelijk boek, zeggen anderen, 
alleen ingewijden kunnen het begrijpen. 
 
Jan Leijenhorst, kerkelijk werker en godsdienstleraar te Barchem, 
heeft het boek Openbaringen proberen te ‘vertalen’ naar jongeren 
toe. Al vertellend laat hij Johannes aan het woord over zijn ‘visioen’. 
En wat blijkt... het boek is helemaal niet zo moeilijk, het is glashel-
der, als je het principe van ‘de ui’ maar kent. Het zal fijn zijn om ook 
met u deze ui te schillen, te ontdekken wat Johannes ons wil meege-
ven voor onderweg.  
Wanneer: donderdag 3 maart 2011, tijd: 20.00 uur  
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Lezing prof. Anne van der Meiden 
 

Prof. Dr. Anne van der Meiden is donderdag 17 maart te gast in onze 
Johanneshof. Hij zal op zijn bekende boeiende en onderhoudende 
wijze spreken over de enculturatie (inbedding/inpassing) van het 
geloof in de Achterhoeks/Twentse cultuur en de vertaling van het 
geschrift de Heliand.  
 

De Heliand (‘Heiland’), één van de vroegste meesterwerken uit de 
Oudgermaanse literatuur, werd rond het jaar 830 geschreven, toen 
de kerstening van de Saksen nog in volle gang was. Het werk getuigt 
op unieke wijze van de inculturatie van het christendom in onze lan-
den.  
 

De dichter van de Heliand, die zijn verhaal op de vier evangeliën ba-
seert, plaatst het leven van Jezus in een eigentijdse, Germaanse 
context. Hij schetst Christus als een adellijke heer die met zijn vazal-
len van burcht naar burcht trekt. De Heliand is geschreven in het 
Oudsaksisch, in allitererende verzen – de traditionele vorm van het 
Germaanse heldendicht.  
 

          
 
Professor Anne van der Meiden, (1929), geboren in Enschede, stu-
deerde theologie en communicatiewetenschappen. Na functies in 
bedrijfsleven en diverse organisaties (reclame, pr en publiciteit) was 
hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker en hoogleraar com-
municatiewetenschappen en public relations.  
Sinds zijn pensionering in 1994 gaat hij nog regelmatig voor in zon-
dagse diensten en huwelijksdiensten. Een dertigtal boeken heeft hij 
geschreven. Met de vertaling van de complete Bijbel in het Twents 
rondde hij onlangs de grootste klus van zijn leven af. 
 

Wanneer: donderdag 17 maart 2011, tijd: 20.00 uur  
 
Namens Vorming en Toerusting,  

Sjors Tamminga  
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Bingomiddag met de PVG 
  
Op deze eerste middag in het nieuwe jaar, deze keer niet gehinderd 
door sneeuw en gladheid, heette mevrouw De Bruijn iedereen van 
harte welkom en wenste allen een gelukkig nieuw jaar. De meditatie 
was uit 1 Joh. 5: 4b ‘En de overwinning op de wereld hebben wij be-
haald met ons geloof’.  
Daarna kwam het bingospel op tafel en werden de formulieren met 
de nummers uitgedeeld. Onder leiding van de dames Wansing en 
Eskes werd het doodstil en was iedereen geconcentreerd aan het 
luisteren en nummers afstrepen tot er ‘bingo’ werd geroepen. We 
hebben gespeeld tot alle prijzen op waren en heel wat mensen gin-
gen met een pakketje onder de arm naar huis. De prijzen waren, 
evenals vorige jaren, verzorg door mevrouw Wouda. 
Mevrouw De Bruijn deelde nog mee dat we binnenkort een enquête 
houden naar de wensen van onze gasten. Hoe wilt u de middagen 
graag ingevuld zien en vindt u het belangrijk dat de inloopmiddagen 
in de zomer doorgaan? Op de eerstvolgende middag hoort u er meer 
over. 
De volgende middag is op maandag 21 februari om 14.30 uur in de 
Johanneshof. We gaan dan op ‘slachtvisite’ bij de Historische Vereni-
ging Oud-Noordijk. Zij vertellen over de gebruiken bij het slachten in 
vroeger tijden en … ze maken allerlei lekkers van toen klaar, waar-
van we mogen proeven. 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet. 
 
                                                                                 Joke Lubbers 
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NBG-regioavonden in Duiven en Nijverdal 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) houdt in maart speciale 
regioavonden voor leden, vrijwilligers en belangstellenden.   
Op elk van deze avonden is er veel aandacht voor het werk in het 
buitenland (Peru) en activiteiten in Nederland die gericht zijn op jon-
geren. 
'Al bijna 200 jaar is het NBG actief met het vertalen en verspreiden 
van de Bijbel,' zegt CeesJan Visser, directeur van het NBG. 'Dat werk 
kan gedaan worden dankzij de trouwe steun van onze leden en do-
nateurs. We laten graag zien welk effect ons werk heeft. Dat doen 
we via ons kwartaalblad, maar ook door het organiseren van regio-
avonden.' 
Johan Wijnhorst, landelijk coördinator vrijwilligerswerk, voegt er aan 
toe: 'Ook onze vrijwilligers – die natuurlijk vaak ook lid zijn van het 
NBG – waarderen de regioavonden. Voor hen betekent het een hart 
onder de riem. Ze zien iets van het effect van hun inspanningen. Op 
een regioavond word je er weer eens bij bepaald: we doen het niet 
voor onszelf.' 
Het thema voor de regioavonden is: Toekomst voor het bijbelwerk. 
Dit sluit aan bij het thema van de Bijbel10daagse van het afgelopen 
jaar. Visser: 'De vraag naar bijbels blijft hoog. Er is nog veel werk te 
doen als het gaat om het vertalen en verspreiden van bijbels. Maar 
het is de moeite waard. Onlangs bezochten Ruud Blom en Henk Rui-
ter namens het NBG diverse bijbelprojecten in Peru. Het is ontroe-
rend wat zij te vertellen hebben. Mensen die een bijbel als een kost-
bare schat tegen hun hart drukken, kinderen die opgetogen hun bij-
belboekjes in ontvangst nemen. Geweldig!' 
Bezoekers van de regioavonden kunnen zelf hier iets van zien, want 
op elk van de avonden zal Ruud Blom, NBG-medewerker voor bijbel-
hulp wereldwijd of Henk Ruiter, NBG-regiocoördinator voor de regio 
Noord, iets vertellen en laten zien van hun reis. 
'Bij "toekomst" denk je natuurlijk ook aan de jeugd,' zegt Johan 
Wijnhorst, 'want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jeugdwerk 
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heeft bij het NBG een belangrijke plaats. Het motiveert veel mensen 
om ons werk te steunen. Zij vinden het belangrijk dat ook in de toe-
komst de Bijbel gelezen wordt. Tijdens de regioavonden komen we 
met een paar nieuwe initiatieven op dat gebied. Op onze website kun 
je vinden wat er in welke plaats aan de orde komt. Dus ik zou zeg-
gen: kom naar de regioavond en laat je verrassen.' 
 
Locatie: [regio Oost] 

• ma. 7 maart: Nijverdal, Hervormd Centrum, Constantijnstraat 
7a 

• di. 8 maart: Duiven, Cultureel Centrum Ons Genoegen, Kas-
tanjelaan 2 

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 

 
Giften 
Ontvangen via de heer F. van Doorn € 15,-- en 3 x € 10,-- voor de 
Johanneshof; 2x € 10,-- voor de diaconie en € 5,00 voor de ouder-
ling bloemendienst. 
Ontvangen via mevrouw J. Lubbers € 10,-- voor de eindejaarscollec-
te. 
Ontvangen via de heer T. v.d. Giessen € 10,-- voor de kerkrentmees-
ters. 
Ontvangen via mevrouw R. Tieltjes € 12,50; € 10,-- en € 5,-- voor 
algemeen kerkenwerk; € 12,50 en € 10,-- voor het pastoraat en voor 
de diaconie € 10,-- en 3x € 5,--. 
Ontvangen via mevrouw G. ter Haar € 5,-- en € 10,-- voor algemeen 
kerkenwerk. 
Ontvangen via ds. Hinkamp een gift van 20,-- voor het pastoraat. 
Alle gevers hartelijk dank! 
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Alfons Liesker, regelmatig bij ons in de kerk te gast en medewerker 
van de vespers zond ons een In Memoriam voor Willem Barnard U 
kent deze theoloog ongetwijfeld als dichter van vele liederen uit het 
Liedboek. 
 

In memoriam Willem Barnard 
*Rotterdam 15.08.1920  † Utrecht 21.11.2010 
     

“Het is mijn taak een schriftgeleerde te zijn”                                                                          
In de laatste jaren is Willem Barnard mijn geestelijk vader op het 
gebied van de bijbelexegese en de liefde voor liturgie geworden. Dat 
komt door zijn boek ‘Stille omgang, notities bij de lezing van de 
Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie’. Met woorden 
van dit boek wil ik proberen iets van Barnards bezielende liefde voor 
de Schrift en haar taal weer over te brengen. 
 
. Ik heb geen theologie. ‘Theologie’ is abstract. Het is levenloos. Wa-
re theologie ademt en loopt. Zij is te ontmoeten in een verhaal: het 
verhaal van de Schrift zoals het gelezen wordt en sprekend wordt in 
de liturgie. Het is een woord tot mij gericht, levend geworden, een 
stem die steeds opnieuw, in welke eeuw dan ook, ontwaken kan en 
ontwaken doet.  Het enige van geloofsbelang is de Schrift lezen, her-
lezen, opeten, herkauwen. Het is mijn taak een schriftgeleerde te 
zijn. Ik móet in de Schriften lezen, psalmen prevelen, Genesis bijwij-
zen met het vingertje, profetentaal spellen, Hebreeuws ontcijferen. 
 
. De Schrift komt in taalgestalte naar mij toe in  
  ritmische, rijmende taal. Wij kunnen haar verstaan als   
  wij de ‘tale Kanaäns’ niet verachten……  
. Ik lees het verhaal in de oude vertaling, de    
  Statenbijbel. Daar komt het tot zijn recht…… 
. Telkens valt mij op, met welk een minachting moderne  
  vertalers de oude verhalen bejegenen…… 
. Ik ben ofwel recht-gelovig, ortho-dox of niets, maar  
  niet eclectisch religieus…… 
 
Dit artikel is te lang om hier in zijn geheel te plaatsen. 
Wilt u het hele artikel lezen, 
mail dan naar alfons.liesker@online.nl onder vermelding van: Willem 
Barnard. Ik zend het u dan toe. 

Alfons Liesker 
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Gaat u mee? 
 
Ook dit jaar zijn er weer de vakantieweken van de IKA, Interkerkelij-
ke vakantieweken Achterhoek en Liemers. De IKA organiseert al vele 
jaren vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet 
samen met hun partner. Misschien iets voor u of kent u iemand voor 
wie dat wat is? 
Er worden drie vakantieweken georganiseerd: 
Van 7 tot en met 14 mei en van 4 tot en met 10 juni in het Laarhuus 
in Ommen. In het F.D. Roosevelthuis in Doorn bent u welkom van 21 
tot en met 28 mei. 
Er is een gevarieerd programma, dat kan bestaan uit optredens van 
zang-, toneel- of dansverenigingen. Ook is er een kerkdienst en een 
Avondmaalsviering. Alle vakantieweken zijn volledig aangepast voor 
de verzorging van minder valide mensen. In alle weken is voldoende 
deskundige verpleging aanwezig. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers 
die u kunnen helpen. 
Gaat u mee? Of wilt u er eerst meer van weten? Belt u mij gerust, 
het nummer is 37 67 06. Wacht niet te lang, de aanmeldingen moe-
ten vóór 15 februari binnen zijn bij de IKA. 
                                                                      Namens uw diaconie                                                            
                                                                            Rinus te Kronnie 
 
Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling in de maand februari is op zaterdag 26 februari 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof. 
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Grote schoonmaak Johanneskerk en Johanneshof  
 
Beide gebouwen zijn toe aan een grote schoonmaak. Gelet op het 
reeds vele werk voor kosters en beheerders door het steeds inten-
siever wordende gebruik van de Johanneshof, kan niet van hen wor-
den verwacht dat ze deze klus even erbij doen. We doen daarom een 
beroep op vrijwilligers, die ons willen helpen bij deze klus.  
We stellen voor deze grote schoonmaak te doen op een zaterdag in 
de tweede helft van maart of de eerste helft van april. De voorjaars-
schoonmaak bestaat niet meer in de oorspronkelijke vorm, maar de 
gekozen periode maakt de kans groter dat het dan al wat beter weer 
is. Dat werkt wel net zo prettig. Later in de tijd willen we liever niet, 
opdat met Pasen alles weer fris en schoon is.  
Wilt u meedoen geeft u zich dan op bij Gerrit van Lochem mondeling 
of telefonisch. Het telefoonnummer staat op de omslag van dit blad. 
We plaatsen deze oproep vroeg. Dit verkleint de kans, dat u wel wilt, 
maar  op een zaterdag al wat anders hebt voorgenomen. Wilt u bij 
uw opgave ook vermelden, welke zaterdag(en) u niet kunt. We kun-
nen daar dan rekening mee houden. Uw beloning: koffie/thee met 
iets lekkers en broodjes als lunch. Bovenal hopen we met ons allen 
een leuk en gezellige samenzijn te hebben. 
Namens de beheerderscommissie. 

Flip de Bruijn        
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Braziliëreis- zomer 2012 
 

De groep Braziliëgangers is inmiddels uitgegroeid tot 10 jongeren – 
dat betekent dat we bijna ‘vol’ zitten: er zouden nog 2 jongeren mee 
kunnen, en het zou ons leuk lijken als dat er twee uit onze gemeente 
of uit Groenlo waren om zo tot een mooie verdeling te komen! Tot nu 
toe komen er 5 uit Neede, 3 uit Eibergen en 2 uit Lichtenvoorde. Of-
tewel: heb je zin om volgend jaar 2 of 3 weken naar Brazilie te gaan 
– meld je dan aan bij mij en ik zal je er alles over vertellen! 
 

Overleg 
Op 24 januari was er een overleg  tussen de diaconieën en ZWO-
commissies (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer-
king) met twee mensen van Kerk in Actie. We werden door Jaantje 
Vink voorgelicht over het werk van Kerk in Actie. Ze vertelde onder 
andere over het ‘interactieve’ karakter van de projecten die wij heb-
ben uitgezocht. Interactief betekent dat we niet alleen maar informa-
tie van de website hoeven te halen, maar dat we ook min of meer 
rechtstreeks contact kunnen hebben 
met onze partners. Dat kan – de mak-
kelijkste weg – via email. Maar het kan 
ook gaan via rondzendbrieven die van-
uit Brazilie geschreven worden, of bij-
voorbeeld via persoonlijke uitwisselin-
gen. Mensen uit Brazilië zouden hier 
kunnen komen – en wat de bedoeling 
in ieder geval is natuurlijk: wij gaan 
daar naar toe. We hebben samen met de jongeren gekozen voor 

twee projecten: een zendingsproject in 
het Zuiden van Brazilië en een kinder-
project in het Noorden.  In de volgende 
Onderweg zullen we uitgebreid bij de 
projecten stilstaan, maar mocht je 
nieuwsgierig zijn, dan kun je ze vinden 
op de website van Kerk in Actie 
(www.kerkinactie.nl) , zoek op projecten 

in Brazilië en kijk bij interculturele en interreligieuze dialoog (COMIN) 
en bij Cedeca Belem – project preventie en bestrijding van sexueel 
geweld tegen kinderen en jongeren. Voor deze projecten willen we 
gaan sparen en de mensen van ontmoeten.  
Vervolgens vertelde Jaantje hoe dat dan zit met het geld dat wij wil-
len bestemmen voor deze twee doelen. Ze verzekerde ons dat het 
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geld dat wij sparen ‘geoormerkt’ wordt – dat betekent dat ons geld 
op een aparte rekening komt voor onze projecten en daarna recht-

streeks naar COMIN en Cedeca 
Belém gaat.  Het is nu aan de 
diaconieën en ZWO-commissies 
om te bedenken of ze met deze 
projecten mee willen gaan doen! 
 
 
 
Sparen 
We hebben het nog even gehad 
over hoe je zou kunnen sparen 
voor de beide organisaties, maar 

dat kan op zoveel verschillende manieren (rommelmarkten, sponsor-
tafeltennis, bloembollen verkopen, enz.) dat het niet zoveel zin heeft 
om daar nu verder over te schrijven. Het hangt voor een groot deel 
van de creativiteit van de gemeentes af! En natuurlijk is het slim om 
aan te sluiten bij acties die in het verleden al hebben laten zien dat 
je daar geld mee kon verdienen.. 
 
Togetthere 
Naast Jaantje was ook Hanneke 
van den Biggelaar aanwezig om 
ons te vertellen over 
Togetthere en Art of Life. 
Togetthere is een samen-
werkingsverband tussen ICCO 
en Kerk in Actie en begeleidt 
groepen jongeren naar en in 
het buitenland. Inmiddels 
hebben zij een schat aan 
ervaring opgedaan in landen 
over de hele wereld. De 
groepen bestaan uit 10-12 jongeren. Aan de hand van een DVD over 
een door haar begeleide jongerenreis naar Nepal laat Hanneke zien 
hoeveel impact zo’n reis op de jongeren kan hebben. De reizen duren 
doorgaans 3 weken. Niet alleen vooraf, ook achteraf is begeleiding 
nodig om alle indrukken te verwerken. Jongeren slapen in gastgezin-
nen en maken het dagelijks leven mee. Het is belangrijk dat er iede-
re dag momenten zijn dat de jongeren met de begeleiders kunnen 
praten over de indrukken die ze te verwerken krijgen. Op maximaal 
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4 jongeren is er één begeleider mee. Dit project in Nepal bracht zo-
veel bij de jongeren teweeg dat ze na afloop ieder op eigen wijze 
geld hebben ingezameld.  
 
Begeleiding 
Hanneke vertelde verder dat zij ons overal bij zou kunnen  begelei-
den: bij de voorbereidingen (o.a. een veiligheidscursus, mediatrai-
ning enz.), bij de contacten met de locale partners (in ons geval: de 
projecten en mensen in Brazilië dus), bij de begeleiding achteraf. 
Vroeger zou de begeleiding ‘gratis’ zijn geweest, omdat zij betaald 
werden door het missionair-diaconaal aandeel. Maar omdat de diaco-
nieën dat al lang niet meer aan de landelijke kas hoeven af te dra-
gen, hangt aan de begeleiding natuurlijk wel een prijskaartje. On-
danks dat financiële plaatje was de algemene indruk van de aanwe-
zigen dat dergelijke begeleiding wel heel goed en misschien zelfs wel 
broodnodig is! Maar goed, daar zullen we nog verder over moeten 
doorpraten! 
Wordt vervolgd! 

Jan-Peter Prenger 
 
Geslaagde vrijwilligersavond 
 

Als waardering voor de inzet als vrijwilliger in de kerk heeft de kerk 
wat teruggedaan. Niet een boekenbon of een bloemetje maar iedere 
vrijwilliger werd onthaald op een gezellige avond. En gezellig was 
het!  
Er hadden zich 120 vrijwilligers, al of niet met partner aangemeld en 
daarmee was de Johanneshof mooi gevuld.  
Een stel vrijwilligers (alle hulde voor Fenna en Bea) hadden van alles 
in huis gehaald. Een gebakje bij de koffie, drankjes in vele soorten 
en maten, lekkere hapjes, kaas en worst en vooral gezellige mensen. 
Het programma was even simpel als doeltreffend. Bovendien hele-
maal “doe het zelf”; maak het jezelf gezellig! Als hulpmiddel was er 
een auto vol met Oud-Hollandse spellen maar voor velen was dat 
zelfs niet nodig. Een mooi voorbeeld gaf een ouderling: Jan, ik heb 
me voor genomen om iedereen die ik nog niet ken nu aan te spreken 
om er kennis mee te maken. Aan het eind van de avond zei hij dat 
hij niet verder dan tot vier praatjes gekomen was. Zo gemoedelijk en 
onderhoudend was het allemaal.  
En is dat ook nuttig? Jazeker, de kerk is een ontmoetingsplaats, zon-
dags en door de weeks, ook door een vrijwilligersavond. 

Jan Gillissen   
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Hoe zou het met Herman zijn? 
 

Op zondag 9 januari stond de kerkdienst in het teken van de beves-
tiging en herbevestiging van een aantal (nieuwe) ambtsdragers. 
Daarnaast namen we afscheid van een aantal ambtdragers. Ambts-
dragers dan hebben we het over ouderlingen, diakenen en kerkrent-
meesters. 
De kindernevendienst stond deze zondag even stil bij wat die ambts-
dragers (behalve voor in de kerk zit-
ten) nou eigenlijk doen. Als dank voor 
dit te verrichten werk, of reeds 
verrichtte werk ontvingen Elfriede, 
Gerard, Marion, Frits, Ria, Wim, 
Fenna, Hans en Ton namens de 

kinder-

nevendienst: Herman, de ultieme 
vorm van vriendschap. Zij hoeven 
dus niet meer te wachten tot ze van 
iemand een stukje Herman deeg 
krijgen, maar zijn ongetwijfeld al 
gestart met Herman! 
 

Wat is Herman? Herman is een 
gistdeeg wat je gedurende tien dagen 
voedt en verzorgd, op dag negen 
verdeel je Herman in drie porties, 

een deel bewerk je verder en eet je op, een deel geef je aan een 
goede vriend en van het laatste deel start je je nieuwe Herman.  
Je moet Herman goed verzorgen: nooit in de koelkast zetten maar 
zorgen dat hij genoeg warmte krijgt en kan ademen. Op die manier 
groeit hij en daarom moet hij ook bewaard worden in een ruime 
schaal. Herman is een vriendschapsbrood, het is de bedoeling dat je 
in de tijd dat je met Herman bezig bent even stil staat, bij liefde, 
jezelf, geloof, vriendschap en relaties. Allemaal zaken die ook terug-
komen in de taken van de verschillende ambtsdragers binnen de 
kerk. 

Erik Schokkin 
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Onlangs in de jongerenkerk 
 
Nadat we de eerste keer met 
elkaar hadden nagedacht over 
de schepping en de tweede 
keer hadden geluisterd naar 
topschaatsers over hun erva-
ringen met God (ze hebben 
overigens een nieuwe naam en 
een nieuwe website 
(www.geloofshelden.nl) – gin-
gen we op 23 januari verder 
met ‘bibliobeeld’.   
Om er even in te komen begonnen we met het schilderen van een 
boom. Na de pauze met cola begon het ‘echte’ werk en kreeg ieder-

een de opdracht om iets te 
schilderen wat voor hem of 
haar te maken datgene waar 
je God in ons leven kunt her-
kennen. Dat kon iets uit het 
scheppingsverhaal zijn,  
maar ook iets uit het dage-
lijkse leven: uit ontmoetin-
gen met mensen, met erva-
ringen of zoiets. De meeste 
schilderijen gingen over zee, 
zon en water, maar ook de 
dieren kwamen terug. Als het 

enigszins mogelijk is, zullen de schilderijen tentoongesteld worden in 
de Johanneshof. 
 
Data volgende jongerenkerk(en): 
Zondag 13 februari, 10.00 uur, Johanneshof 
Zondag 13 maart, 10.00 uur, Johanneshof 
Zondag 10 april, 10.00 uur, Johanneshof 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

maart  

De kopij moet uiterlijk woensdag 23 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 
 
Samen rouwen. 
 
Vier weken voor kerst raakten we samen in verwachting. En volgen-
de week gaan we samen in de rouw. Op woensdag. Veertig weekda-
gen lang. Op aswoensdag. Een dag die zijn naam ontleent aan het 
askruisje dat Rooms-katholieken die dag op het voorhoofd getekend 
krijgen. Ervoor barst nog even de feestvreugde los. Nog even uit je 
dak gaan. Een hoop herrie. En daarna, op woensdag, wordt het stil. 
Heel stil. Begint de rouwperiode. Begint de vastentijd.  
 
In onze kerken noemen we deze tijd de veertigdagentijd. Veertig. 
Een bijbels getal. Veertig dagen hoorde Noach de regen op de ark 
kletteren. Geen grond onder de voeten, los van de aarde. Maar wel 
samen met God. Veertig dagen aten de Israëlieten manna. God 
zorgde voor hen. Veertig jaren trok het volk door de woestijn. God 
trok als een wolk voorop mee. Veertig dagen ook was Jezus in de 
woestijn. God was bij hem en de duivel kreeg geen vat op hem. En in 
deze veertigdagentijd doen wij dat ook een beetje. We trekken ons 
wat terug. Houden ons wat rustiger misschien. En God is bij ons. 
Trekt met ons mee. Zorgt voor ons.  
 
Op de zondagen blijven we vieren. Door de week samen in de rouw.  
Letterlijk of figuurlijk vasten. Je lijf leeg en schoon maken. Je hoofd 
leeg en schoon maken. Dingen loslaten om weer te merken dat er 
meer is dan al die beslommeringen. Al die bezittingen. Loslaten wat 
je hoofd en handen in beslag neemt. Ruimte maken voor wat God je 
in handen kan geven. Wat God je te binnen kan brengen. 
 
Samen gaan we veertig dagen en zes zondagen onderweg naar Pa-
sen. Zal het lukken om los te laten? Om zo wat ruimte te maken in 
ons bestaan? En waarmee zullen we die ruimte vullen? Met lezen? 
Met bidden? Met iets extra’s voor een ander doen? Met zomaar even 
stil zitten mijmeren? 
 
Zie maar. Doe maar wat bij je past. Doe maar wat uw en jouw hoofd 
leegmaakt. Doe maar en vertrouw maar. Vertrouw maar dat Hij erbij 
is. “Ik zie je”, zegt Hij. “Ik zorg voor je. Altijd. Veertig dagen. Veertig 
nachten. Veertig jaren. Eeuwig”.  
 
We wensen elkaar een gezegende veertigdagentijd. 

       marja 
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kerkdiensten  
 
zondag 6 maart 9e zondag van Epifanie (wit) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger viering HA 
 Welkom: de heer J. te Bokkel 
 Deurcollecte: Zending K.I.A. 
 Geen kindernevendienst 
 
woensdag 9 maart Biddag voor gewas en arbeid 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Deurcollecte: Verwarming 
 
zondag 13 maart 1e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: 40 dagencollecte 
10.00 uur Jongerenkerk 
 Ds. J.P. Prenger 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
zondag 20 maart 2e zondag van de 40 dagen (paars) 
10 00 uur Ds. R. Willems uit Groenlo (kanselruil) 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: 40 dagencollecte 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
zondag 27 maart 3e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer F. van Doorn 
 Deurcollecte: Diaconaat K.I.A. 
17.00 uur Oecumenische Vesper 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 6 maart vieren we de maaltijd van de Heer en denken na 
over Mattheus 7: 15-27. 
 

Zondag 13 maart is de eerste zondag in de veertigdagentijd. De  
rode draad, aangereikt in het project van de kindernevendienst is 
voor dit jaar: “De woestijn leeft”. Een projectlied begeleidt ons door 
de veertig dagen tot aan Pasen. Bij het Kyrie-kruis zal er gelegenheid 
zijn om onze persoonlijk zorgen voor God te brengen.  
 

Zondag 27 maart is de derde zondag van de 40-dagentijd. In de le-
zingen gaat het twee keer over dorst en water: Exodus 17: 1-9 en 
Johannes 4: 5-26. 
 
In de veertigdagentijd is er iedere zondag om 17.00 uur een oecu-
menische vesper, met ondersteunende beelden van de kruiswegsta-
tie ‘Passie op de Kruisberg’, in Doetinchem. Deze vaak verrassende 
uitwerkingen betrekken ons bij het lijden en sterven van Jezus en de 
nood in onze wereld. Na de viering is er koffie in de Johanneshof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  
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Voorbeden 
 
Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
 
Anders kerk zijn 
 
Onder die titel ‘anders kerk zijn’ is 
er op 9 maart, rond 20.30 uur (na 
de dienst ter gelegenheid van 
Biddag) een thema-avond in de 
Johanneshof.  
 

De kerk is van alle eeuwen en 
soms hebben we het idee alsof er 
nooit iets is veranderd. Niets is 
echter minder waar. In de loop 
van de tijd zijn er diverse 
inkleuringen geweest van het 
begrip Kerk. Controlerende kerk, 
verzorgingskerk, ontmoetingskerk, 
‘liquid church’?  
 

Welke vormen van kerk-zijn herkennen we? En… (wat belangrijker 
is) welke vormen zijn een goede basis voor kerk-zijn anno 2011. 
Daarover wil ds. Hinkamp graag met ons in gesprek. Er is behoorlijk 
wat in beweging in ons land (en onze regio). Meer weten? Kom 9 
maart naar de Johanneshof (met of zonder kerkdienst vooraf). 
 

Commissie V & T 
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Psalm 139 
 
In de kerkdienst over het thema “Ik zie je…” werd een tekst gelezen (delen) 
uit Psalm 139, in het Achterhoeks dialect. Op veler verzoek hier in Onder-
weg. De tekst is een vertaling aan de hand van Henk Lettink. 
 

I’j, Heer, I’j wet ho-t met mi’j geet.  
Wat wies te maken hoof-k Ow neet. 
I’j veult waor at ik hen wil gaon,  
waor ik wil zitten of wil staon. 
 

Miene gedachten, miene zorgen,  
dee bunt veur Ow jo neet verborgen. 
I’j kent het pad, waor ik op gao.  
Waor at ik röste, stao-J mi’j nao. 
 

Het is zo vaste as een huus:  
in al mien’ waege bun I’j thuus. 
Wat ik nog kwelke* heb efluusterd,  
daor heb I’j, Heer, al naor eluusterd. 
 

En achter, veur en umme mi’j 
veul ik dat I’j der bunt, jao I’j. 
Op mi’j, daor leg I’j owwe hand. 
Daor kan-k neet bi’j met mien verstand, 
 

da-J Ow zo met mi’j veult verbonden. 
Mien laeven lang kan-k ‘t neet deurgronden. 
Bij ‘t alleraerst begin van mi’j 
daor was I’j wisse, Heer, al bi’j. 
 

Van kop tot tee bun ik ow wark, 
want onder ‘t warme moderhart’ 
heb I’j mi’j leefdevol ewaeven. 
Een wonder is mien hele laeven. 
 

(* kwelke = nauwelijks) 
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Deurcollectes in maart 
 

Zondag 6 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 treffend weer. Het zendingswerk is er onder meer op gericht 
mensen de bevrijdende kracht van het Evangelie in hun leven te la-
ten ervaren, zodat er ruimte komt voor vergeving en verzoening.  
Verzoening in landen als Nigeria, waar christenen en moslims regel-
matig in fel conflict zijn met elkaar. Conflicten die te maken hebben 
met armoede en de verdeling van grond en rijkdom, maar vaak ten 
onrechte worden geweten aan de religieuze tegenstellingen. JPRM is 
een beweging die zich inzet voor rechtvaardigheid, vrede en verzoe-
ning door mensen samen te laten werken.  
 

Woensdag 9 maart  Verwarming 
 

Zondag    13 maart  40dagentijdcollecte, Drugspastoraat Am-
sterdam  
De pastores en vrijwilligers van het drugspastoraat in Amsterdam 
zien in de drugsgebruikers allereerst mensen die liefde nodig hebben. 
Zij werken vanuit de gedachte dat God van ieder mens houdt, onge-
acht afkomst, gedrag en beperkingen. Het drugspastoraat organi-
seert samen met de drugsgebruikers zondagse vieringen met iets te 
eten en ruimte voor gesprek. De pastores zoeken de drugsverslaaf-
den op, waar ze ook zijn: thuis, in het verpleeghuis of in de gevan-
genis. Ze helpen hen op weg naar hulpverleningsinstanties of zorgen 
voor stervensbegeleiding. 
 

Zondag    20 maart 40dagentijd collecte,  Interculturele dialoog, 
Brazilië  
Brazilië is een multiculturele samenleving: er wonen inheemse be-
volkingsgroepen, maar ook bijvoorbeeld Afrikanen en Europese im-
migranten. Tot op de dag van vandaag hebben de inheemsen veel te 
lijden onder de dominantie van de andere bevolkingsgroepen: er zijn 
conflictsituaties over grond en er bestaan veel vooroordelen. COMIN, 
een organisatie van de Lutherse Kerk in Brazilië, wil de openheid 
tussen mensen bevorderen door interculturele en interreligieuze dia-
loog. Ze laat theologiestudenten bijvoorbeeld stage lopen bij de in-
heemse bevolking. De organisatie maakt zich sterk voor de inheem-
sen op het gebied van grondrechten, landbouw, gezondheid en on-
derwijs. 
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Zondag    27 maart KIA Diaconaat, Oude Wijken Pastoraat, Rot-
terdam 
In de Rotterdamse wijk het Oude Noorden wonen veel alleenstaande 
vrouwen met jonge kinderen, die van een minimuminkomen rond 
moeten komen. De moeders zijn vaak de hele dag bezig met het 
huishouden, de contacten met scholen en andere officiële instellin-
gen. Velen hebben daarom amper een eigen leven en zijn eenzaam. 
Het Oude Wijken Pastoraat nodigt de moeders en kinderen een paar 
keer per jaar uit voor een uitstapje. De kinderen spelen en de moe-
ders raken in gesprek over alles wat hen bezighoudt. Ze vinden her-
kenning bij elkaar. Vaak is het uitje een eerste stap om elkaar ook in 
de wijk op te zoeken.  
 

Opbrengsten collectes in januari  
 
02-januari Verwarming    € 56,40  
09-januari De Bondgenoot   € 80,40  
16-januari Pastoraat    € 62,95  
23-januari Oecumene     € 55,32  
30-januari Catechese en Educatie  € 62,40 
 
Giften 
 
Via mevr. G. ter Haar een gift van € 10,-- voor Algemeen Kerken-
werk. Ontvangen via de heer F. van Doorn € 15,-- bestemd voor de 
Johanneshof. Hiervoor heel hartelijk dank! 

 
Nieuws van de kledingcommissie 
 
Eind januari hebben we de schuur, waarin de kleding lag opgeslagen, 
leeggehaald. Het totale gewicht was 6.340 kg. Het resultaat van een 
jaar inzamelen. Na aftrek van wat kleine onkosten kon er € 1.750,-- 
worden overgemaakt op de rekening van het college van Kerkrent-
meesters. 
De inzameling in de maand maart is op zaterdag 26 maart van 09.00 
tot 12.00 uur in de N’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
                                                                    Namens de commissie 
                                                                                   B. Scholten 
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AGENDA 
  
  2 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  3 mrt. Bloemschikken  Adelaarswiek  19.30 uur 
  3 mrt. Het verhaal van Johannes Johanneshof  20.00 uur 
  7 mrt. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  7 mrt. Geloven met God  Consistorie  20.00 uur 
  8 mrt. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
  9 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  9 mrt. Nabespreking Biddag Richtershof  20.00 uur 
10 mrt. Crea doe  avond  Adelaarswiek  19.30 uur 
10 mrt. Kerkrentmeesters  Richtershof  20.00 uur 
12 mrt. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
13 mrt. Oec. Vesper   Kerk   17.00 uur 
16 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
16 mrt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
16 mrt. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
17 mrt. Bloemschikken  Adelaarswiek   19.30 uur 
17 mrt. Lezing ds. A. v.d. Meiden Johanneshof  20.00 uur 
20 mrt. Blazersgroep: Cultuur 
   in de kerk   Johanneshof  15.00 uur 
20 mrt. Oec. Vesper   Kerk   17.00 uur 
21 mrt. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
23 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
23 mrt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
23 mrt. Geloof en psychiatrie Adelaarswiek  20.00 uur 
24 mrt. Crea doe avond  Adelaarswiek  19.30 uur 
24 mrt. V.& T. vergadering  Richtershof  20.00 uur 
25 mrt. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
26 mrt. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
27 mrt. Oec. Vesper   Kerk   17.00 uur 
29 mrt. Verg. cie Vredehof  Richtershof   20.30 uur 
30 mrt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
30 mrt. Verg. Kerkenraad  Consistorie  20.00 uur 
31 mrt. Bloemschikken  Adelaarswiek  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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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 

  9 mrt. mevr. L. Scholte – Laning, Chopinstraat 16, 78 jaar. 
16 mrt. de heer H. Konink, Edisonstraat 2, 80 jaar. 
18 mrt. de heer E.W. Sironde, verpl.huis Den Es in V’veld, 76 jaar. 
21 mrt. Mevr. H.J.H. Hillen – Lensink, Bachstraat 11, 79 jaar. 
21 mrt. mevr. J.G. Wamelink – van Lochem, Kerkdijk 6, 76 jaar. 
24 mrt. mevr. H.W. Helmink – Wassink, Willemshof 7, 76 jaar. 
26 mrt. de heer B. Boomkamp, Landstraat 22, 91 jaar. 
26 mrt. mevr. T.J. de Kruijff – van Ginkel, Tankweg 5, 83 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
30 jan. bij de fam. Van Benthem, Joh. Vermeerstraat 28 en 
  mevr. Schokkin, Aladnaweg 28. 
  6 feb. bij de fam. Bouwman, Nieuwe Maat 11 en de   
  fam. Wamelink, Meekesweg 10 in Vragender. 
13 feb. bij mevr. Meijerink, Lijsterbesstraat 2 en de 
  fam.Otten, Rembrandtplein 7a. 
20 feb. bij de fam. De Jongh, B. van Meursstraat 11 en de 
  fam. Lubbers, Irenestraat 47. 
          
Nieuw Ingekomen 
 
In november vorig jaar is mevrouw Koelmans vanuit Aalten naar 
Lichtenvoorde verhuisd. Ze woont nu in Antoniushove, Rapenburg-
sestraat 33, kamer 212. 
We willen haar van harte welkom heten en hopen dat ze zich snel 
thuis zal voelen in onze gemeente. 
                                                                        Ledenadministratie 
                                                         Grietje Bijker   Lucy Schutten 
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Kerkenraadsvergadering van 2 februari 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In het begin van de vergadering nemen we afscheid van de af-
getreden ambtsdragers mevrouw Langbroek en de heer Koskamp. 
Beiden ontvangen een pen met inscriptie en bloemen met heel veel 
dank voor het verrichte werk. De heer van de Giessen kon niet aan-
wezig zijn, maar dezelfde dank valt hem ten deel. Pen en bloemen 
worden gebracht. 
• Met ingang van deze vergadering neemt de heer Tamminga het 
voorzitterschap over. De heer Tamminga bedankt voor de overdracht 
en bedankt vervolgens ds. Hinkamp voor het vele werk als voorzitter 
tot op heden.  
• Op de eerste vergadering in een nieuw jaar is het regel om een 
nieuw moderamen (dagelijks betuur) te benoemen. Voorzitter, predi-
kant en scriba zijn lid op grond van de kerkorde. Namens de ouder-
lingen blijft mevrouw Lubbers lid, namens de diakenen wordt de heer 
Schutten lid (vervanger de heer ter Horst) en namens de kerkrent-
meesters wordt de heer G(erard) van Lochem lid (vervanger de heer 
Koster). De heer van Doorn vervangt waar nodig voorzitter of scriba 
en ook ds. Prenger zal deel uit gaan maken van het moderamen. De 
kerkenraad stemt in met de benoemingen.              
• Namens de beheerderscommissie Johanneshof wordt medege-
deeld dat de verlichting aan de achterzijde van de Johanneshof zeer 
binnenkort wordt aangelegd (toevoeging scriba: inmiddels aangelegd 
en een hele verbetering). De aanschijnverlichting van de Johannes-
kerk volgt spoedig. Het eigendomsbord op de Ganzenmarkt is even-
eens geplaatst.    
• Vanuit de kerkrentmeesters wordt meegedeeld dat de nieuwe 
ledenregistratie van de PKN de komende maanden operationeel 
wordt. De heer van de Giessen zal de coördinatie van de invoering op 
zich nemen.  
• Voor de ouderlingen is een notitie gemaakt “Opzet pastoraat in 
de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde”. De aanleiding voor 
deze notitie was om voor nieuwe ambtsdragers alles goed op te 
schrijven. Aan de diakenen en de kerkrentmeesters wordt gevraagd 
te bezien of deze opzet kan dienen als basis voor een opzet voor de-
ze colleges. De heer van Doorn heeft een modelbrief gemaakt, 
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waarmee de ouderlingen zich kunnen presenteren in hun wijk. De 
heer van Doorn gebruikt de brief in zijn wijk en geeft deze persoon-
lijk af. Anderen geven de brief af bij bezoek. De afspraak is gemaakt 
dat ieder ouderling hiermee handelt naar bevind van zaken in zijn 
wijk.  
• De voortgang van een nieuw contract met ds. Prenger loopt. Er 
volgt nog overleg met Neede. Over de inhoud zijn we het eens.  
• In een terugblik op de gehouden vrijwilligersavond wordt gecon-
cludeerd dat deze erg gezellig was met een grote opkomst. We gaan 
ermee door.  
• Bij vorming en toerusting komt de invulling van de avond na de 
dienst op biddag voor gewas en arbeid (9 maart) aan de orde. Het 
thema zal zijn “anders kerk zijn”. Ds. Hinkamp licht dit toe. Ds. 
Prenger en hij constateren dat bepaalde generaties slecht in de kerk 
vertegenwoordigd zijn. Gewoon doorgaan leidt alleen maar tot min-
der. Derhalve dienen tijdig de bakens te worden verzet. Een andere 
invulling van de eredienst op zondagmorgen komt dan aan de orde. 
De andere invulling raakt daarnaast het hele kerk zijn, dus niet al-
leen op zondagmorgen en ook naar buiten de kerk. Het is goed hier-
over met elkaar in gesprek te gaan. De kerkenraad stemt met het 
gesprek hierover in. Verdere Informatie vindt u elders in dit blad. 
• In de discussie over “anders kerk zijn” zal ook een andere kin-
dernevendienst aan de orde kunnen komen. De invulling en voort-
gang wordt zorgelijk nu er vrijwel geen nieuwe mensen kunnen wor-
den gevonden, die af en toe willen meedoen. Veel ouders zijn bena-
derd. Maar óf geen tijd óf geen zin is veelal het antwoord. Met me-
dewerking van de ouderlingen gaan we toch nog een poging wagen 
om gericht ouders te vragen. Dus ouders hecht u aan het belang van 
de kindernevendienst: doe dan mee! Ook de respons van ouders, die 
kinderen hebben die 4 jaar zijn geworden en dan genodigd worden 
om deel te nemen aan de kindernevendienst, is zeer teleurstellend.       
• De preekbespreking op 16 januari j.l. is positief ontvangen en 
voor herhaling vatbaar. De formule is goed.       
• 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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Resultaat Kerkbalans 2011 

Het College van Kerkrentmeesters heeft voor 2011 begroot (dus 
verwacht) € 87.000 te zullen ontvangen.  
Op het moment, dat ik dit schrijf (18 februari) hebben we alle 
toezeggingen tot nu toe geteld  en het totaal aan toegezegde be-
dragen is geworden €  82.607,72. Het  bedrag zal nog wel een weinig 
oplopen want enkelen hebben beloofd nog te reageren. Ter verge-
lljking: in 2010 is uiteindelijk ruim € 86.000 op onze rekening ge-
stort. 
 
Zo merkt dus ook de kerk de gevolgen van economische crisis. Nu 
men denkt dat de economie weer wat aantrekt kijken we met goede 
hoop naar 2012. 
 
Maar u heeft er door uw toezeggingen wèl toe bijgedragen dat onze 
kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven 
vervullen, zij het, dat we wel moeten oppassen! Hartelijk dank dus 
voor uw toezeggingen. 
 
Tevens willen wij degenen, die de enveloppen rondbrachten en weer 
ophaalden niet vergeten: dames en heren, bedankt voor uw inzet en 
we hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. 
 
Tenslotte wil ik graag herhalen wat we in januari in Onderweg schre-
ven:  Uw toezegging is helemaal voor onze Protestantse gemeente 
en maakt het dus mogelijk om onze eigen plannen te verwezenlijken. 
En als u uw bedrag vaststelt denk dan eens aan “gratis” . Houdt u 
daar a.u.b. goed rekening mee want de kerk is van blijvende waarde 
immers: Zolang onze kerk bestaat is er in onze kerk gebeden, 
gevierd, (mede)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!  
Kerkbalans, daar geef je voor!  
Gratis of niet! 
 
Nogmaals hartelijk dank, 

Namens het college van Kerkrentmeesters  
Cor Langbroek 
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De diaconie ondersteunt Stichting Epafras  
 
Gevangen in het buitenland?....... Dan ben je ver van huis! Ruim 
2550 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen, ver-
spreid over meer dan 90 landen in de wereld. 
Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in 
het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: 
    * Vaak ver van familie en vrienden 
    * Zelden bezoek 
    * Soms moeilijk om post te ontvangen of te verzenden 
Dit en nog veel meer leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten 
te voelen. 
 
Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras Nederlandse gevangenen in 
het buitenland. 39 ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, 
Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevan-
genen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door 
woorden van Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een 
luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet. 
 

Samen vormen zij een professioneel team van vrijwilligers die gees-
telijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die een beroep doet 
op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond, en ten 
allen tijde met respect voor ieders eigenheid. Zij staan ook open voor 
contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. 
 
De geloofsbelijdenis van Epafras luidt: 
Een mens is altijd meer dan wat hij misdaan heeft! Elk mens is 
waardevol! 
 
Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: 
www.Epafras.nl 
  
De diaconie ondersteunt ook Stichting Bartiméus 
Sonneheerdt  
 

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.  
 

Dit doet Bartiméus Sonneheerdt door het ondersteunen van een 
breed scala aan grote en kleine projecten in binnen- en buitenland. 
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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 optimaal kunnen wonen, werken, leren en van hun vrije tijd 
kunnen genieten. 
 

Ze financieren verschillende projecten, van wetenschappelijk onder-
zoek tot een boek voor ouders over de omgang met blinde baby’s en 
van een training voor doofblinden tot de aanschaf van een aangepas-
te fiets. Of het opzetten van kleine bedrijfjes in Oost-Europa en Afri-
ka, zodat mensen met een visuele beperking een inkomen krijgen. 
 

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen:  
www.steunbartimeus.nl/ 
 
Het verhaal van Johannes   
 

Donderdag 3 maart spreekt Jan Leijenhorst, kerkelijk werker en 
godsdienstleraar te Barchem in de Johanneshof over bovengenoemd 
onderwerp. 
Wat moet je er mee, met die vreemde ‘beelden’ uit het laatste bij-
belboek, de Openbaring van Johannes? De vrouw en de draak, de 
zeven zegels, de zeven trompetten, de vier paarden, het beest uit de 
afgrond? Het is een  soort spoorboekje, zeggen sommigen, je kunt er 
in lezen hoe het de wereld zal gaan, of uitrekenen wanneer het einde 
der tijden er zal zijn. Een onbegrijpelijk boek, zeggen anderen, alleen 
ingewijden kunnen het begrijpen. 
 

Jan Leijenhorst, uit Barchem, heeft het boek Openbaringen proberen 
te ‘vertalen’ voor jongeren. Al vertellend laat hij Johannes aan het 
woord over zijn ‘visioen’. En wat blijkt... het boek is helemaal niet zo 
moeilijk, het is glashelder, als je het principe van ‘de ui’ maar kent. 
Het zal fijn zijn om ook met u deze ui te schillen, te ontdekken wat 
Johannes ons wil meegeven voor onderweg.  
 

Van harte welkom! 
Wanneer: donderdag 3 maart 2011; 20.00 uur   

Namens Vorming en Toerusting 
Sjors Tamminga 
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Anne van der Meiden komt spreken!   
 

Het gaat over de inpassing van het geloof in Twente en de Achter-
hoek! 
Prof. dr. Anne van der Meiden is donderdag 17 maart te gast in onze 
Johanneshof. Hij zal (op zijn bekende boeiende en onderhoudende 
wijze spreken over de enculturatie (inbedding/inpassing) van het 
geloof in de Achterhoeks/Twentse cultuur en de vertaling van het 
geschrift de Heliand.  
 

De Heliand (‘Heiland’), één van de vroegste meesterwerken uit de 
Oudgermaanse literatuur, werd rond het jaar 830 geschreven, toen 
de kerstening van de Saksen nog in volle gang was. Het werk getuigt 
op unieke wijze van de enculturatie van het christendom in onze lan-
den.  
 

De dichter van de Heliand, die zijn verhaal op de vier evangeliën ba-
seert, plaatst het leven van Jezus in een eigentijdse, Germaanse 
context. Hij schetst Christus als een adellijke heer die met zijn vazal-
len van burcht naar burcht trekt. De Heliand is geschreven in het 
Oudsaksisch, in allitererende verzen – de traditionele vorm van het 
Germaanse heldendicht. 
 

Professor Anne van der Meiden, (1929), geboren in Enschede, stu-
deerde theologie en communicatiewetenschappen. Na functies in 
bedrijfsleven en diverse organisaties (reclame, pr en publiciteit) was 
hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker en hoogleraar com-
municatiewetenschappen en public relations.  
Sinds zijn pensionering in 1994 gaat hij nog regelmatig voor in zon-
dagse diensten en huwelijksdiensten. Een dertigtal boeken heeft hij 
geschreven. Met de vertaling van de complete bijbel in het Twents 
rondde hij onlangs de grootste klus van zijn leven af. 
Het wordt druk dus geef  u even op bij Sjors Tamminga, tel. 0544 – 
37 27 52, email: sjors.tamminga@planet.nl of bij Joke Lubbers, tel. 
0544 – 37 25 49  
Toegang is gratis; koffie/ thee slechts € 1,00  
Ter dekking van de kosten vragen we bij de uitgang een vrijwillige 
bijdrage!  
Tot donderdag 17 maart 2011; 20.00 uur   

Namens Vorming en Toerusting 
Sjors Tamminga 
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Ds. Jan-Peter Prenger over Geloof en psychiatrie  
 

In een aantal verhalen, vooral in het Nieuwe Testament, wordt ge-
sproken over mensen die in bezit zijn genomen door bijvoorbeeld 
‘onreine geesten’, ‘boze geesten’ of  ‘demonen’. Jezus drijft met eni-
ge regelmaat deze machten of krachten uit.  
 

Nu is het de vraag of dat tegenwoordig nog steeds kan. Sommige 
mensen zeggen van wel en er is daardoor ook een nieuwe vorm van 
pastoraat ontstaan: ‘Bevrijdingspastoraat’. Binnen dit bevrijdingspas-
toraat gaat het er om om de duivelse elementen in de Naam van 
Jezus bij mensen uit te drijven.  
Maar er zijn minstens net zo veel mensen die hier zeer sceptisch te-
genover staan en weigeren om aan dergelijke sessies mee te wer-
ken. Zij zijn bijvoorbeeld de mening toegedaan dat het gaat om psy-
chiatrische ziektebeelden, waarbij de mensen beter met medicijnen 
geholpen kunnen worden. 
 

In de inleiding zullen we één of een paar van de genezingsverhalen 
uit Marcus onder de loep nemen en kijken wat we daarvan kunnen 
leren. Ds. Prenger zal daarbij proberen uit te leggen hoe hij invulling 
geeft aan bevrijdingspastoraat. 
Na de pauze is er natuurlijk ruimte om met elkaar in gesprek te gaan 
en praten we verder over hoe we om kunnen gaan met mensen die 
een psychiatrische achtergrond hebben.  
Meer info: www.ruimtevooranderszijn.nl 
Wanneer: woensdag 23 maart 2011; 20.00 uur, Johannneshof. 

Namens Vorming en Toerusting 
Sjors Tamminga 

NBG-actie Bijbelzondag een succes 
 
Tijdens de Bijbelzondag van 2010 kregen duizenden kerkgangers een 
bijzondere kaart van het Nederlands Bijbelgenootschap met daarbij 
een zakje zaad van een stokroos. Het beeld van het zaad is voor 
mensen die de bijbel kennen niet onbekend. In de bekende gelijkenis 
van de zaaier wordt met het zaad het woord van God bedoeld. Dat 
Woord moet ook gezaaid worden. En dat is precies wat het Neder-
lands Bijbelgenootschap als zijn taak beschouwt. 
Op elke kaart stond ook een persoonlijk deelnamenummer dat op de 
website van het NBG kon worden ingevuld. Daarmee kon men een 
prijs winnen: het boek: Dwars door de bijbel, Bijbelse sudoku’s of 
het prentenbijbelboekje ‘Jezus wordt geboren’. Op deze actie werd 
massaal gereageerd; veel mensen vulden niet alleen hun deelname-
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nummer in, maar maakten ook van de gelegenheid gebruik om het 
NBG goede wensen en bemoedigende woorden te schrijven. 
De winnaars zijn bekendgemaakt op www.bijbelgenootschap.nl 
                                                  
                             Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
 
Instrumentaal concert in de Johanneskerk 
 

Om meteen maar met de (kerk)deur in huis te vallen: Op zondag-
middag 20 maart a.s. om 15.00 uur organiseert de commissie “Cul-
tuur in de kerk” weer een concert, waarvoor u bij deze hartelijk bent 
uitgenodigd. Het is de commissie gelukt het gerenommeerde, regio-
nale blazersensemble “Aerofonia” voor deze middag te contracteren.  
Het ensemble bestaat uit vijf fluiten, twee hobo’s, twee klarinetten 
en twee fagotten, terwijl extra aanvulling wordt verleend door de  
(beide in Lichtenvoorde woonachtige) Rob van het Reve (klarinet) en 
Claire van Bijleveld (piano). Verder worden nog twee basklarinetten 
en een waldhoorn toegevoegd.  
Het geheel staat onder leiding van de Arnhemse dirigent Olivier Bru-
ning. Het repertoire bestaat uit werken van bekende klassieke com-
ponisten als Händel, Mozart, Schubert, Tchaikovski, Grieg, Fauré en 
Prokofiev.  
Kortom een concert om zeker niet te missen! 
Voor velen van u is dit de laatste kans om in het seizoen 2010-2011 
een door onze commissie georganiseerd concert te bezoeken en be-
velen dan ook zeker bij u aan tijdig kaarten te reserveren tijdens de 
openingsuren van de Johanneshof.  
De toegangsprijs bedraagt wederom € 10,- p.p. en hiervoor ontvangt 
u tevens een kopje koffie of thee in de pauze. 
Veel kijk- en luisterplezier toegewenst! 

commissie “Cultuur in de kerk” 
Gerrit Bosman 

Afscheid. 
 
Na een aantal jaren van afnemende gezondheid en veel zorg heb ik 
op 27 januari afscheid genomen van mijn moeder.  
Haar motto was niet klagen maar dragen en bidden voor kracht. 
Voor alle lieve kaarten en  woorden en aandacht wil ik u allemaal 
hartelijk bedanken. Het maakt dat alles wat lichter te dragen is. 
Met vriendelijke groet, 

             Edith Dekker 
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Vespers in de veertigdagentijd 2011 

De Werkgroep Oecumenische Vieringen nodigt u weer van harte uit 
om op de zondagavonden in de veertigdagentijd de vespers met el-
kaar te vieren.  
Vanaf de eerste zondag, 13 maart, bent u om 17.00 welkom in de 
Johanneskerk. Na afloop is er gelegenheid om bij een kop koffie of 
thee na- of bij te praten in de Johanneshof 
 
Als leidraad gebruiken wij bij de vespers in de veertigdagentijd af-
beeldingen van kruiswegstaties. Elk jaar graag een andere. Bijna in 
elke katholieke kerk en ook wel daarbuiten vinden we ‘de kruisweg’. 
Heel veel zijn er ook te vinden op internet. Als we de staties langslo-
pen en bekijken worden we betrokken bij het lijden van Jezus. Het 
hangt van de smaak van ieder mens af welke kruisweg ‘mooi’ gevon-
den wordt. De één bewonder je om het fijne houtsnijwerk, de ander 
om het fraaie mozaïek, een derde om zijn schilderkunst. Het blijft 
dan bij de kunstzinnigheid. Bij een vierde word je in je gevoel ge-
raakt. Je ontdekt in de afbeeldingen ’n open ruimte, die je zelf gaat 
invullen met eigen levenservaringen, met eigen lijdenservaringen, 
met eigen gedachten. Wij proberen elk jaar kruiswegstaties te vin-
den, die meer zijn dan ‘mooie afbeeldingen’, maar die ons in het ge-
voel raken, die ons aan het denken zetten. 
Het is goed als kruiswegen eens van de gangbare afbeeldingen afwij-
ken. Op het terrein van de Penitentiaire Inrichting ‘de Kruisberg’ in 
Doetinchem was vorig jaar rond Pasen een bijzondere kruisweg. Op 
een mooi heuvelachtig stuk bos waren vijftien staties geplaatst. Ze 
waren gemaakt door kunstenaars uit de regio in samenwerking met 
gedetineerden uit dit Huis van Bewaring. Samen hadden ze nage-
dacht over de vormgeving. De kunstenaars als vrije mensen en de 
gedetineerden vanuit het leven binnen de gevangenismuren. In de 
werkzaal binnen de gevangenis werd een begin gemaakt met de rea-
lisatie van de staties. Misschien hebt u ze vorig jaar bezocht. Dit jaar 
krijgen zes van deze bijzondere staties een plaats in de vesper. We 
vieren de vesper in de vertrouwde vorm, zoals die al eeuwen gevierd 
werd en wordt.Toch ontstaat er elke keer een nieuwe beleving. Een 
Johanneskerk vol met mensen moet u niet verwachten, wel een 
groep mensen, die eigenlijk niet meer zonder de vesper kan. Alle-
maal zijn ze zo maar op een zondagnamiddag komen meevieren.  
U bent van harte welkom, altijd, en zeker als u voor uzelf niet onge-
merkt naar het paasfeest wilt opgaan.  

Alfons Liesker 
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Op slachtvisite met de PVG 

              
In een volle Johanneshof heette mevrouw De Bruijn een ieder van 
harte welkom, in het bijzonder de leden van de Historische Vereni-
ging Oud-Noordijk, die deze middag voor ons zouden verzorgen. 
Ook stonden we even stil bij het overlijden van mevrouw Otten, sa-
men met haar man, was ze jarenlang een trouw bezoekster van onze 
middagen. 
De meditatie deze keer was uit Mateus 6 en we zongen gezang 477 
‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw 
kracht’.  
Het woord hierna was aan vijf dames in klederdracht en één heer, de 
slager. Twee dames vertelden op een geestige manier over hoe het 
vroeger toeging wanneer er een varken werd geslacht. Het slachten 
zagen we op een film en in de keuken maakte de slager lekkere hap-
jes klaar: schreumkes op roggebrood, gebakken bloedworst, lever-
worst en metworst. 
We hebben deze middag heel wat afgelachen om de smakelijke ver-
halen en gedichten zoals: ‘Roomse radio’, ‘het varken’ en ‘Jan, lankt 
mien d’n zoltpot ’s an. Voor velen kwamen er heel wat jeugdherinne-
ringen boven bij het horen van al die verhalen. 
Na het slachten kwam geregeld ‘de fles’ op tafel. Zo ook deze mid-
dag was er iets in het glas: boerenjongens of boerenmeisjes. 
Met een hartelijk applaus en een dankwoord van mevrouw De Bruijn 
kwam er een eind aan deze bijzonder geslaagde en gezellige middag. 
 
Voor de volgende middag hebben we twee dames van Sensire, de 
thuiszorgorganisatie, uitgenodigd. Zij verzorgen een PowerPoint pre-
sentatie en een demonstratie van diverse hulpmiddelen. Ook bren-
gen ze een aantal kleine verkoopproducten mee. 
De middag is op 21 maart a.s. om 14.30 uur in de Johanneshof. Ie-
dereen is weer van harte welkom! 
Namens de medewerksters een hartelijke groet. 
                                                                                 Joke Lubbers  
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Update – Brazilië 2012 
 

We zijn onderweg! In zekere zin dan: de aanloop naar de reis is een 
reis op zich. Een reis met hobbels, met onbekende paden, met val-
kuilen en struikelblokken. Maar vooral leerzaam! Om een belangrijk 
voorbeeld te noemen: In een gesprek met mensen van Kerk in Actie 
kwamen we tot een bizarre ontdekking..  Hoe zouden wij het vinden 
als een groep jongeren uit een ander land aan ons zou laten weten 
dat ze in de zomer van 2012 bij ons zouden komen? Zonder overleg 
– zonder enige communicatie vooraf, zonder te vragen of zij wel wil-
den dat we zouden komen. En we wisten/weten ook helemaal niet of 
ze wel de mogelijkheden hebben om ons te ontvangen! Hoezo we-
derkerigheid? Is dit niet heel erg gedacht vanuit de rijke, westerse 
gedachte dat wij uiteindelijk toch alles zelf bepalen? Waarom gaan 
wij eigenlijk dáár naar toe en nodigen we niet eerst mensen uit Bra-
zilie uit om bij ons te komen? 
 

Zo werkt het dus blijkbaar in ons hoofd: wij plannen een reis naar 
Brazilië, wíj zoeken er twee projecten bij en dan gaan we er maar 
gewoon van uit dat zij ook op ons zitten te wachten.  
Je begrijpt het: we moeten weer opnieuw gaan nadenken over waar 
we mee bezig zijn en vooral hoe we aan het begrip wederkerigheid 
en interactief invulling kunnen geven.  Er blijven vragen genoeg over 
waar we over moeten praten: Hoe kunnen we er voor zorgen dat 
andere gemeenteleden ook echt geïnteresseerd raken voor onze pro-
jecten? Kan bijvoorbeeld een vrouwengroep uit één van onze ge-
meentes interactief zijn met een vrouwengroep in Brazilië? Is twee 
projecten eigenlijk niet veel te veel? En naar welke gaat dan onze 
voorkeur uit? 
Ondertussen wordt er ook nog eens gewerkt. De eerste activiteit van 
de jongeren is dat zij op vier woensdagavonden gaan helpen bij de 
‘sobere maaltijden’ in de Meergaarden in Eibergen. Mocht je/u mee 
willen eten, dan kan dat best: meld je aan bij 
aliesieben@hotmail.com. 
De maaltijd kost € 5,-  en de opbrengst is voor ‘ons’ project in Brazi-
lië. 
 

Inmiddels zitten we trouwens zo goed als ‘vol’, maar mocht je ineens 
denken: ik zou toch ook wel meewillen: jpprenger@hetnet.nl en ik 
laat je weten of er nog plek is! 
Jan-Peter Prenger 
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De kas van ONDERWEG is leeg 
 

Net als alle andere diensten van de kerk is ONDERWEG helemaal  
gratis maar dat wil niet zeggen dat het kerkblad niets kost. 
Bij de fusie van de hervormde gemeente met de gereformeerde kerk 
is er een grote knoop doorgehakt. Hervormden kregen het blad 
Kerkvenster alleen als men daar een betaald abonnement op nam. 
Alle Gereformeerden kregen het kerkblad De Nieuwe Maat als service 
van de kerk.  
Als Protestantse gemeente is een fraai compromis bedacht. Alle le-
den kunnen het kerkblad gratis krijgen als zij daar prijs op stellen. 
En wij dringen dan wel aan op een vrijwillige bijdrage. En daar is dan 
de acceptgirokaart voor die bij dit blad zit. Nu de kas van 
ONDERWEG weer leeg is verzoeken wij iedereen om een bijdrage 
over te maken.  
Wij vragen u vriendelijk om een bedrag van minstens  € 15  over te 
maken. Als elke abonnee dat doet kunnen we weer ruim een jaar 
vooruit. Belangrijker is dat ù dan weer vooruit kunt omdat u dan 
voorlopig weer goed op de hoogte wordt gehouden. 

Redactie ONDERWEG 
 

Grote schoonmaak Johanneskerk en Johanneshof  
 

In de uitgave van “Onderweg” van februari heeft de beheerders-
commissie u gevraagd zich te melden als vrijwilliger om te helpen bij 
een grote schoonmaak van de Johanneskerk en Johanneshof. We 
doen deze schoonmaak op een zaterdag in de tweede helft van 
maart of de eerste helft van april. We hebben slechts een enkele 
aanmelding binnengekregen. U kunt nog meedoen!  
Daarnaast hebben we intussen afgesproken om ook gelijktijdig de 
tuin een voorjaarsbeurt te geven. Dus vindt u tuinieren leuker dan 
schoonmaken, dan ligt ook hier een kans. Wilt u meedoen, geeft u 
zich dan op bij Gerrit van Lochem, mondeling of telefonisch. Het tele-
foonnummer staat op de omslag van dit blad. Wilt u bij uw opgave 
ook vermelden, welke zaterdag(en) u niet kunt. We kunnen daar dan 
rekening mee houden. Uw beloning: koffie/thee met iets lekkers en 
broodjes als lunch. Bovenal hopen we met ons allen een leuk en ge-
zellig samenzijn te hebben. 
Namens de beheerderscommissie. 

Flip de Bruijn        
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De laatste keer tijdens de jongerenkerk. 
 

Opnieuw hebben 
we het gehad over 
de schepping: wat 
is schepping? Of-
tewel: wat heeft te 
maken met God? Is 
dat alleen de na-
tuur of is het ook 
nog wel wat meer? 

En de andere vraag was: wat heeft juist niets 
met schepping te maken? Wat gaat in tegen 
de schepping?  
We gingen naar buiten om foto’s te maken 
van schepping en tegen-schepping. Maar 

toen we er later 
over gingen pra-
ten bleek het 
niet altijd even 
gemakkelijk om 
het onderscheid te maken. Bijvoorbeeld: 
Is het standbeeld schepping?  
Hier staat een selectie van de foto’s. Je/u 
mag zelf beslissen of het nu schepping is 
of niet! 

 
 
   

   
Volgende jongerenkerk: zondag 13 
maart, 10.00 uur, Johanneshof 

Jan-Peter Prenger 
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Door de woestijn op weg naar Pasen 
Project kindernevendienst veertigdagentijd 
 

13 maart is de eerste zondag 
in de veertigdagentijd: de 
veertig dagen tot Pasen. In 
de kindernevendienst gaan 
we deze periode op reis door 
de woestijn. Elke zondag is 
er, met reisbureau K.N.D., 
een leuke dagtrip. 
De veertigdagentijd begint 
van oudsher in de woestijn, 
een plaats van bezinning en 
inkeer. De vraag is: ‘Hoe kan 
je het leven tot een feest 
maken? Hoe breng je de 
‘woestijn’ van het leven tot 
bloei? Hoe wordt een mens gelukkig? 
 

In de veertigdagentijd proberen we 
daar een antwoord op te vinden 
met de antwoorden die Jezus geeft 
in de verhalen. In de kinderne-
vendienst  bouwen we aan onze 
eigen woestijn en brengen we de 
'woestijn' ook letterlijk tot bloei- 
en. Elke week komt er iets bij in de 
woestijn dat met de lezing van de 
zondag te maken heeft waarbij de 

kinderen actief kunnen meedoen. 
Het veertigdagenproject heeft de titel gekregen "De woestijn leeft". 

Een mooi thema voor de 
veertigdagentijd en de tijd 
daarna.  
Kom kijken en reis mee! 
 

                       Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

De kopij moet uiterlijk woensdag 23 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 
 

Samen vieren. 
 

Een bons. Dravende voeten. De slaapkamerdeur vliegt open en mijn 
levende wekker stort naar binnen onder het roepen van “Opstaan 
tante Marja, het is half acht”. En dat is het. Deze wekker, elf jaar 
oud, werkt op de seconde nauwkeurig. Opstaan. Dat betekent ogen 
opendoen. Dat betekent in actie komen. En geloof me, er is geen 
ontkomen aan.  
 

Opstaan hoeft niet persé uit bed. Het kan ook na een val. Door eigen 
schuld of buiten je schuld. Letterlijk of figuurlijk. Ik zie die schaatser 
die op een blokje stapt en dan onderuit gaat. Zie de mensen in Japan 
die met helemaal niets toch proberen overeind te komen, om op één 
of andere manier de draad weer op te pakken. Ik zie de man die 
door de crisis zijn baan verloor en die aan het solliciteren is.  
 

En u voelt het al aankomen. Opstaan heeft nog een betekenis. Een 
bijbelse. Opstaan uit de dood. Zoals het dochtertje van Jaïrus deed 
nadat Jezus haar aangesproken had. Zoals Lazarus nadat Jezus hem 
geroepen had. Schitterende verhalen. Verhalen die al iets zeggen 
over wat er nog gebeuren gaat. Over een bijzonder iemand.  Over 
Jezus die opstond en de dood overwon. Zijn eigen dood. Maar wat 
meer is. De Dood met hoofdletters. Onze dood. Onbegrijpelijk. Onge-
looflijk. En toch, geloof het maar. 
 

We zijn samen in verwachting van het kerstkind geweest. Zijn nu 
nog een korte tijd samen in de rouw om het lijden. Maar daarna . . .  
daarna gaan we samen vieren. Samen vieren dat wij opstandings-
mensen zijn. Samen vieren dat we worden opgewekt. Dat maakt je 
een opgewekt mens.  
 

Nu al roept God ons: “Opstaan! Wakker worden! Het is de hoogste 
tijd.” Dat betekent ogen opendoen. Dat betekent in actie komen. En 
geloof me, er is geen ontkomen aan. Ogen open en kijken als door 
Jezus ogen. En dan aan de slag. Opstandige mensen worden we. In 
opstand komen we tegen het kwaad. In het klein, in het groot mis-
schien. Ieder op zijn of haar eigen plekje. Met voor ogen die gewel-
dige belofte dat het grote opstaan nog komt. Dat vieren we met Pa-
sen. Wat een feest! 

        marja 
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KERKDIENSTEN 
 
zondag 3 april 4e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer F. de Bruijn 
 Deurcollecte: 40 dagentijdcollecte 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
zondag 10 april 5e zondag van de 40 dagen (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer G. Koster 
 Deurcollecte: 40 dagentijdcollecte 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
vrijdag 15 april Oecumenische huwelijksviering in de  
13.00 uur Johanneskerk door 
 ds. H. Hinkamp en pastor H. Bresser van 
 Marieke Gantvoort en Bob Hulshof 
 
zondag 17 april Palmzondag (rood) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: K.M.A. totaal 
10.00 uur Jongerenkerk 
 Ds. J.P.C. Prenger 
17.00 uur Oecumenische Vesper in de Johanneskerk 
 
donderdag 21 april Witte donderdag (wit) 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Deurcollecte: De Hoop 
 
vrijdag 22 april Goede vrijdag (paars) 
15.00 uur Ds. J.P.C. Prenger H. Avondmaal 
 In de Johanneshof 
19.30 uur Evangelielezing in de Johanneskerk 
 Ds. J.P.C. Prenger m.m.v. de Cantorij 
 Geen deurcollecte 
 
zaterdag 23 april Paaswake (wit) 
21.00 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Deurcollecte: De Glind 
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zondag 24 april Eerste Paasdag (wit) 
10.00 uur Ds. J.P.C. Prenger 
 Welkom: mevr. H. Breedijk 
 Deurcollecte: Paascollecte 
 
zondag 1 mei Beloken Pasen (wit) 
Letop: zomerdienst   Ds. M. Bouwman - Lasseur  
09.30 uur Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Missionair werk 

  
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 3 april, horen we uit de bijbel een verhaal over de genezing 
van een blinde man. De kinderen werken verder aan hun woestijn in 
de Johanneshof. Wat valt er te zien? Is er leven? Kom kijken…  
 
Zondag 10 april, de vijfde zondag in de 40-dagen zien we dat Jezus 
macht heeft over leven én dood. Ook in de aanloop naar Pasen mo-
gen we al iets zien van wat er zal gaan gebeuren met Jezus zelf. 
 
Zondag 17 april, Palmzondag, staan we stil langs de kant van de 
weg. De mensen juichen, maar hoe diep zit hun enthousiasme? Deze 
dienst is de opmaat naar de ‘stille’ week, waar de laatste dagen van 
Jezus centraal staan. 
 
Donderdag 21 april vieren we als mensen ‘onderweg’ de maaltijd van 
Heer. We staan in een eenvoudige Tafelviering met een korte over-
denking, stil bij wat Jezus ons meegaf, in woord en sacrament. 
 

Vrijdagmiddag 22 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 22 april neemt de cantorij ons in (gezongen) woorden 
mee naar de laatste dag van de Heer. We luisteren op deze wijze wat 
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er op deze dag gebeurde en zoeken de ingetogenheid om te beseffen 
waarom deze duistere dag toch Goede Vrijdag genoemd kan worden. 
 

Zaterdag 23 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 vreugdevol het Paasfeest tegemoet. 
 

Zondag 24 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 de kruiswegsta-
tie ‘Passie op de Kruisberg’, in Doetinchem. Deze vaak verrassende 
uitwerkingen betrekken ons bij het lijden en sterven van Jezus en de 
nood in onze wereld. Na de viering is er koffie in de Johanneshof. 
 
 

Paasontbijt 
 
We gaan ook dit jaar op 1e Paasdag, om 09.00 uur, weer beginnen 
met een gezamenlijk Paasontbijt, waarna we naar de kerk gaan en 
met eventueel meegebrachte voorjaarsbloemen het kruis, voorin de 
kerk, sieren. 
Wilt u meedoen, geeft u zich dan op via de aanmeldingsformulieren 
‘onder de toren’ of bij Joke Lubbers, telefoon 37 25 49. 
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Deurcollectes 
 

Zondag  3 april  40dagentijd collecte, Blindenschool Al 
Shurooq,  
In Beit Jala bij Bethlehem in de Palestijnse gebieden staat de Al 
Shurooq School voor blinde kinderen. Dertig kinderen volgen hier 
dagonderwijs en verblijven in het internaat. Kinderen komen voor 
een periode van vier tot vijf jaar naar de school en worden zo bege-
leid dat ze daarna verder kunnen in het reguliere onderwijs. Ze leren 
braille en krijgen een eigen brailletypemachine. Er is ook aandacht 
voor het aanleren van vaardigheden zoals wassen, aankleden en ko-
ken.  
 

Zondag  10 april  40dagentijd collecte, Vrouwen en 
hiv/aids, Zambia  
In de Zambiaanse kerken bestaan veel verkeerde denkbeelden over 
hiv/aids. De hiv/aidsafdeling van de Raad van Kerken van Zambia wil 
het onderwerp bespreekbaar maken bij predikanten en gemeente-
leden. Tijdens trainingen komen besmette mensen vertellen wie ze 
zijn. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat haar kerk haar bestempelt 
als zondaar, die om vergeving moet vragen.  
 

Zondag  17 april  KIA totaal 
 

Donderdag  21 april  De Hoop 
 

Vrijdag  22 april  Alg. Kerkenwerk 
 

Zaterdag  23 april  De Glind 
 

Zondag  24 april  Paascollecte 
 
Opbrengsten collectes februari 
 
06-februari Kia werelddiaconaat    € 73,97  
13-februari Eredienst & Kerkmuziek    € 57,75  
20-februari Onderhoud gebouwen   € 59,30  
27-februari Missionair werk    € 54,25  
 
Giften 
 
Ontvangen voor de ouderling bloemendienst € 10,-- via de heer Te 
Bokkel en € 15,-- via mevrouw Tieltjes. 
Hartelijk dank! 
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Agenda 
 

  4 apr. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  5 apr. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
  6 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  6 apr. Marcuskring    Richtershof  10.00 uur 
  9 apr. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
13 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
13 apr. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
13 apr. Diaconie met Groenlo Adelaarswiek  20.00 uur 
14 apr. Werkgroep Herold  Adelaarswiek  20.00 uur 
14 apr. Kerkrentmeesters  Richtershof  20.00 uur 
16 apr. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
18 apr. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
20 apr. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
20 apr. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
20 apr. Verg. Kindernevendienst Zaal 1   20.15 uur 
27 apr. Moderamen   Richtershof  20.00 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. 
 
 
Opheffing bankrekening Solidariteitskas 
 
Ter besparing van bankkosten is de ING (voorheen Postbankreke-
ning) nummer 2929342 opgeheven. Tot dusver kwamen hier de 
bijdragen Solidariteitskas op binnen via acceptgiro’s. Wij verzoeken u 
geen overboekingen meer te doen naar deze rekening. Zij die inter-
netbankieren gelieven deze rekening ook uit het ‘adresboek’ te ver-
wijderen, als die daar is opgeslagen. Op de acceptgiro’s ten behoeve 
van de Solidariteitskasbijdragen 2011, die in mei a.s. zullen verschij-
nen, staat het nieuwe bankrekeningnummer. 
                                       Namens het college van kerkrentmeesters 
                                                                           Frits van Lochem  
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LEVENSBERICHTEN 
 
 
In memoriam Hermina Hanna Berendina Otten - 
Kappers 
 

Zaterdag 26 februari namen we in een volle Johanneskerk afscheid 
van Anna Otten - Kappers, een lieve vrouw, een zorgzame moeder, 
oma en overgrootmoeder. De bijdragen van kinderen en kleinkinde-
ren maakten het tot een warm en ontroerend afscheid, waarin dank-
baarheid de boventoon voerde. 
 

Jarenlang regen de jaren zich aaneen; goede jaren, onlosmakelijk 
verbonden met haar man Ru. Maar toch lieten de jaren gaandeweg 
hun sporen na. Haar lichaam werd zwakker en haar geest nam sinds 
een aantal jaren meer en meer afscheid van haar. Maar met dank 
aan de goede zorgen van Ru, de kinderen en de mensen van de zorg 
kon ze blijven waar ze het liefste was: thuis.  
 

Haar leven kende een bewogen jeugd, met het nodige verdriet. Maar 
het bracht bij haar het beste in haar boven: om te zorgen dat ande-
ren het goed zouden hebben. Haar kinderen konden terugzien op een 
heel fijne jeugd. En haar man Ru…? Het leven was goed: samen, 
verknocht aan elkaar, de dag beginnend en eindigend met een kus. 
Vaste gewoonten als dierbare herinneringen.  
 

Enkele weken geleden was een ziekenhuisopname nodig; verzwakt 
als ze was. Ze kreeg wat extra energie en mocht weer naar huis. De 
tijd die volgde werd een goede, met als hoogtepunt; dat iedereen er 
was voor de verjaardag van Ru. En na een heel bijzondere dag kon 
ze in alle rust de ogen sluiten; het was goed zo. Vredig is ze die 
nacht ingeslapen, op de leeftijd van 87 jaar. 
 

In woorden uit de bijbel hoorden we van Gods ontferming als een 
weg om te leven. Weten van een geloof als een huis om in te wonen 
en een plaats om thuis gehaald te worden is een groot goed. In dat 
geloof leefde en stierf moeder/oma Anna Otten – Kappers; haar na-
gedachtenis zij tot zegen. Wij wensen Ru, de kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen van harte Gods troostende ontferming toe.  
 

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Evert Willem Sironde 
 

Donderdag 10 maart namen we in een volle Johanneskerk afscheid 
van Wim Sironde, een lieve vader en iemand die met veelal een op-
gewekt humeur (en als fluitende postbode) graag gezien was.  
Nadat de afgelopen jaren de ziekte Alzheimer zijn geheugen steeds 
meer van hem af nam volgde ruim een jaar geleden een opname in 
verzorgingshuis den Es in Varsseveld. Gelukkig wist hij daar snel 
aansluiting te vinden en werd hij er een vertrouwd gezicht. Zijn ge-
heugen werd minder, maar zijn hang naar gezelligheid bleef. 
 

Zingen was altijd een grote passie voor Wim Sironde, in verschillende 
koren. In het herenkoor van de St. Bonifatius/Ludgerparochie zong 
hij als protestant vol overtuiging mee. De medewerking van het koor 
aan de afscheidsdienst was een teken van verbondenheid over ker-
kelijke grenzen heen en droeg bij aan een waardig en passend af-
scheid.  
 

De kinderen gaven een voor velen heel herkenbare levensschets van 
hun vader: altijd in de weer, zingend, fluitend, onder mensen zijn, 
klussen, schapen in de wei, boompje klimmen in vroeger dagen, zijn 
talrijke spreuken (voor alle gelegenheden). Het waren dingen die zijn 
leven en dat van anderen kleur gaven en bij het afscheid redenen 
voor dankbaarheid. Daarom mocht ook het lijflied van de familie Si-
ronde niet ontbreken: “Tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze alle 
en vergeet er geen”. 
 

Vanuit de bijbel klonken er woorden van hoop en troost, dat we in 
leven en in sterven God aan onze zijde mogen weten. Ook voorbij de 
levensgrenzen. Wim Sironde overleed op de leeftijd van 75 jaar. Wij 
wensen zijn kinderen en allen die hem zeer zullen missen van harte 
de nabijheid van Gods ontferming toe.  

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Bernard Roelofswaard 
 

Maandag 21 maart waren we in crematorium Berkenhove in Aalten 
bij elkaar om het leven te gedenken en afscheid te nemen van Ben-
nie Roelofswaard.  
In de kerk had hij zijn vaste plekje waar hij zat… en soms even niet. 
Want door een combinatie van factoren zakte hij soms even weg. 
Toch is dit niet wat zijn levenseinde inluidde. Buikklachten maakten 
een opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Na een operatie bleef 
het herstel uit en is hij enige tijd later overleden, op de leeftijd van 
84 jaar.  
 

Zijn verleden als hulppolitie betekende veel voor hem. En dat terwijl 
een eerdere kennismaking toch minder positief verliep. Gek als hij 
was op vogels was hij (met de jonge Gerrit) betrapt op het illegaal 
vangen van goudvinken, één van zijn lievelingsvogels. Die liefhebbe-
rij, vogels, is gebleven. In later tijd, na de jaren van drukke werk-
zaamheden, op allerlei markten, kwamen daar ander dingen bij, zo-
als biljarten bij de KBO, en bezoek aan activiteiten van de Zonne-
bloem en de PVG.  
 

Na de jaren van trouwe zorgen aan zijn vrouw Rikie, eerst thuis, la-
ter de vaste trouwe bezoeken in de Molenberg en daarna aan de Pa-
tronaatshof, leek hij na haar overlijden moeite te hebben met ‘hoe 
nu verder’? Zijn vaste contacten, bezoeken aan zoon Gerrit en ande-
ren, gaven richting aan zijn leven. Zo stond hij in het leven, een 
mens, die ondanks het verdriet dat hij met zich droeg, meeleefde 
met onze kerkgemeenschap.  
 

In woorden over Gods nieuwe hemel en aarde mochten wij bemoedi-
ging vinden, dat God niet loslaat wat zijn hand begon. Wij wensen 
allen die zich nauw met hem verboden wisten Gods dragende nabij-
heid toe. 

ds. J.J. Hinkamp  
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Verjaardagen 
 
16 apr. mevr. H.A. Beernink – Heuzinkveld, Bilderdijkstr. 5, 75 jaar. 
16 apr. mevr. T. Gillissen – Heesbeen, Rossinistraat 10, 81 jaar. 
16 apr. mevr. J.A. Hondorp – Hijink, Nieuwe maat 3a, 85 jaar. 
22 apr. mevr. L. Naber – Jagt, Nieuwmarkt 117, 82 jaar. 
22 apr. mevr. G.E. Holsbeeke – Neerhof, Switbertushof 27, 89 jaar. 
22 apr. de heer G.H. te Kronnie, Rembrandtplein 9, 85 jaar. 
  2 mei de heer B.H. Scholten, Oude Aaltenseweg 35, 82 jaar. 
  3 mei mevr. M.J. Tieleman – de Man, P.C. Hooftstraat 4, 83 jaar.  
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 

                    
Bloemengroet 
 

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
 

27 feb.  bij mevr. Pieters, de Rode van Heeckerenstraat 33 en 
   de fam. Bloemers, Jacob Catsstraat 21. 
 6 mrt.  bij mevr. Ansink, Ds. Van Krevelenstraat 28 en 
   mevr. Toebes, Kamperweg 8a. 
13 mrt. bij mevr. De Harder in Antoniushove en 
   mevr. Rouwhorst, Aaltenseweg 78. 
20 mrt. bij mevr. J. Hillen in Antoniushove en 
   mevr. W. van Lochem, Forsythialaan 68 Winterswijk. 
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Lief en leed 
In de afgelopen tijd zijn er diverse mensen opgenomen geweest in 
het ziekenhuis, of hebben onderzoeken moeten ondergaan. Altijd een 
spannende tijd… 
 

Mevr. Schoppers - Mennink, Nieuwe Maat 1, kwam vanwege een on-
gelukkige val in het ziekenhuis terecht. Het herstel zal de nodige tijd 
vergen. Wij wensen haar (en de zieken die hier niet bij name ge-
noemd zijn) alle goeds toe. Omzien naar elkaar is elkaars lasten hel-
pen dragen, in gebed en in woord en daad. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  

 
Voorbeden 
Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
 
Nieuw ingekomen 
 
Deze keer heten we van harte welkom mevrouw W. Hoefman uit Aal-
ten. Ze woont nu aan de Nieuwmarkt 7. 
We hopen dat ze zich spoedig thuis zal voelen in Lichtenvoorde en in 
onze gemeente. 

                                                                           
Ledenadministratie 

                                                                                Grietje Bijker 
                                                                               Lucy Schutten 
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De diaconie heeft Stichting Tandheelkunde Kenia 
ondersteund 
 

De stichting Tandheelkunde Kenia verleent gratis tandheelkundige 
hulp op scholen in Kenia. Dat is vooral in het Kwaledistrict achter 
Mombasa hard nodig, want daar was tot voor kort slechts een 
tandarts voor 500.000 inwoners. De nood op tandheelkundig gebied 
was er dan ook schokkend groot en leek nauwelijks te lenigen op het 
moment dat de stichting werd opgericht (Leiden, 2003), maar 
langzamerhand komt er enige verbetering in de situatie.  

Dankzij de halfjaarlijkse uitzending van groepen Nederlandse 
tandartsen, assistenten en mondhygiënisten (voor de poetsinstructie 
en de lessen in mondverzorging) zijn inmiddels al vele duizenden 
jonge en oude Kenianen gecontroleerd en behandeld. 

Daarnaast is in het, centraal in het gebied gelegen plaatsje, Ukunda 
met sponsorgeld op eigen grond inmiddels een moderne kliniek 
gebouwd.  

In de twee behandelkamers van 'The Darad Oral Health Center', 
zoals de naam luidt, staan twee lokale tandartsen en een assistente 
de hele week (behalve op zondag) paraat om patiënten tegen een 
kleine vergoeding te behandelen. De bedoeling is dat de kliniek in de 
toekomst selfsupporting wordt.Voor meer informatie kunt u de 
volgende website raadplegen: www.tandheelkundekenia.nl/ 

Jeroen Wildenbeest 

  
Het staat aan de Nieuwe Maat     

Terugdenkend aan de eerste twaalf en half jaar in Lichtenvoorde wil-
den Gert en Margreet Bouwman iets compleet maken. Met enige ge-
heimzinnigheid werden willekeurig een aantal mensen uitgenodigd 
die de twaalf en een half jaar ook al hadden volgemaakt om op zon-
dag 13 maart een kop koffie te komen drinken met natuurlijk iets er 
bij. Terwijl de gesprekken in volle gang waren nam Gert het woord. 
Hij begon te vertellen over het deel van de Nieuwe Maat waaraan wij 
met plezier terugdenken: 

Door de verkoop van de vroegere gereformeerde kerk aan Maarten 
Oonk verloor het gebouw haar oorspronkelijke functie. Na het af-
scheid van ds. Margreet Bouwman in 2009 was ook de pastorie aan 
de Nieuwe Maat geen pastorie meer.  
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Erik Schokkin zorgde  met zijn gedenkboek  “Tijd die we ons gunden”  
ervoor dat dit alles niet in de vergetelheid raakte. 
Toch dreigde een stukje gereformeerde geschiedenis te vervagen.  
Gelukkig kon Maarten zich erin vinden dat de Protestantse Gemeente 
te Lichtenvoorde een steen in de gevel van de vroegere kerk liet 
plaatsen met de datum van de afscheidsdienst.  
Dat bracht Gert en Margreet op het idee dat het passend zou zijn als 
ook in de gevel van nummer 11 een gedenksteen zou worden ge-
plaatst. 

Aan een bevriende beeldhouwer, neef Wouter Bouwman uit Nijkerk, 
werd de vraag voorgelegd om een ontwerp te maken dat uiteindelijk 
resulteerde in een mooie gedenksteen. Wouter kwam de gedenk-
steen inmetselen op 7 maart.   
Tijdens het verhaal  waren de gasten naar buiten geleid om getuige 
te zijn van de onthulling van de steen. Deze eer viel te beurt aan Jan 
Scholte die met verve de door Gert gemaakte bedekking verwijder-
de. Vol bewondering werd de steen bekeken maar vooral ook even 
aangeraakt met de gedachte dat de vroegere functie van de gebou-
wen aan de Nieuwe Maat 9 en 11 en de relatie ertussen nu blijvend 
zichtbaar zijn in Lichtenvoorde. 

Bert Idema 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

                     
 
De werkgroep Lichtenvoorde – Herold is na de winterperiode weer 
aan de slag gegaan.  
 
Op donderdag 27 januari was een vertegenwoordiging van onze 
werkgroep aanwezig op de jaarlijkse regioavond van de werkgroepen 
gemeentecontacten in de Achterhoek. Op deze avond, die werd ge-
houden in Ruurlo, hebben we weer gesproken over ideeën en erva-
ringen die we hebben in de gemeentecontacten met onze vrienden in 
Duitsland.  
Het thema voor deze gespreksavond was: “Hoe betrek je de jeugd 
bij de gemeente-contacten? “ . Een boeiend thema met heel veel 
discussie maar ook mooie voorbeelden van gemeenten die hier toch 
op de een of andere wijze invulling aan hebben gegeven.  
 
Op donderdag 3 februari j.l. zijn we als werkgroep weer bij elkaar 
geweest. Ook hier hebben we gesproken over het thema van de re-
gioavond.  Er kwamen verschillende ideeën op tafel, waar we verder 
over nadenken.  
Verder hebben we gesproken over ons bezoek aan Herold, welke dit 
jaar plaatsvindt van 6 t/m 9 oktober a.s.   
Tenslotte hebben we al vooruit geblikt op de viering van het 25 jarig 
jubileum gemeente-contacten met Herold in 2012. Dit feest vieren 
we tijdens het bezoek van onze vrienden aan Lichtenvoorde.   
Hoewel dit jubileum pas ergens in 2012 zal plaatsvinden hebben we 
toch al nagedacht over de invulling hiervan.  Een aantal van de voor-
stellen zal verder worden uitgewerkt,  
 
Op  donderdag 14 april a.s. willen we als werkgroep weer bij elkaar 
komen in de Johanneshof  
Heeft U interesse in de uitwisseling met onze partnergemeente 
Herold, neem dan eens contact op met een van de werkgroepleden.  
Namens de werkgroep Lichtenvoorde – Herold,  

Hans Tornij  (tel: 379691 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 

             
Deze keer geen muziek, zang of een spreker, maar een informatieve, 
leerzame middag verzorgd door twee dames, werkzaam in één van 
de thuiszorgwinkels van Sensire. 
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een meditatie uit 2 Korin-
tiёrs 3, waarin Paulus schrijft dat de gemeente zelf de aanbevelings-
brief van Christus is, door de Geest van God gegeven in het hart van 
de mensen.  
Na het zingen van Gezang 255 was het woord aan de dames Timmer 
en Wilbrink. Ze vertelden iets over de kruisverenigingen, waaronder 
de uitleen van hulpmiddelen. Hieruit zijn de thuiszorgwinkels ont-
staan. De dames hadden een keur van handige hulpmiddelen uitge-
stald en vertelden waarvoor ze bedoeld zijn. In de winkels is ui-
teraard nog veel meer voorhanden om te lenen of te kopen. Er is 
deskundig personeel aanwezig om te helpen bij de juiste keuze voor 
zijn of haar probleem. In Vorden is zelfs een servicehuis ingericht 
met woon- en slaapkamer en keuken, waar men in alle rust kan kij-
ken, welk middel in de eigen specifieke situatie het meest geschikt is 
om wat comfortabeler te kunnen leven. Men mag zelfs hulpmiddelen 
meenemen om thuis uit te proberen. Zonodig kan men hulp van een 
ergotherapeut krijgen na verwijzing door de huisarts. Voor hulpmid-
delen bij horen en zien kunnen deskundigen ingeschakeld worden. 
Mensen die lid zijn van ‘kruiswerk’ krijgen 10% korting op hun aan-
kopen. 
Het was een zeer leerzame middag, waarvoor mevrouw De Bruijn de 
dames hartelijk dankte. Verder wees ze er nog op dat er elke woens-
dag een inloopmorgen is in de Johanneshof voor een praatje, een 
spelletje en een kopje koffie. De inloopmiddagen in de zomer gaan, 
wegens gebrek aan belangstelling, niet door. 
 
De volgende bijeenkomst is in de Goede week voor Pasen, op 18 
april om 14.30 uur in de Johanneshof. We hebben hiervoor ds. J.P. 
Prenger uitgenodigd. Het onderwerp is nog niet zeker, waarschijnlijk 
over de Paasgebruiken in andere landen.  
Verder komt mevrouw Van Noort uit Aalten een verhaal vertellen 
over gewone mensen, dat eindigt bij Pasen. 
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Het reisje 
 
Het bijzondere dit jaar is dat we een rolstoelbus besteld hebben, zo-
dat diegene die niet meer zo goed ter been zijn ook mee kunnen. 
Zorgt u wel zelf voor een rolstoel? Ook gaan er mensen uit Groenlo, 
van de HVD aldaar, mee. We gaan dit jaar naar Dwingelo, naar een 
ambachtelijke likeurstokerij. Er wordt daar ook advocaat gemaakt en 
we mogen proeven! Het diner is vooraf in Spier.  
U kunt zich opgeven bij mevrouw Kip, telefoon 37 24 67 of op de 
eerstvolgende middag. De kosten bedragen € 25,00. De datum is 16 
mei a.s., we vertrekken om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 
A.H. aan de Richterslaan. De bus, waarin ook een toilet is, staat om 
10.15 uur klaar! 
 
Een hartelijke groet, namens alle medewerkers! 
                                                                                 Joke Lubbers 
 
 

                  
 
Echo voor Tsjernobyl 
 
Op 26 april 2011 is het precies 25 jaar geleden dat de ramp in Tsjer-
nobyl plaatsvond. Rond die datum zal dat op vele manieren herdacht 
worden, onder meer in een landelijke bijeenkomst op 23 april in 
Zwolle.  
Voor deze herdenking is een comité opgericht: Comité Tsjernobyl 25 
jaar na dato. Bij de organisatie zijn ook de stichting Rusland Kinder-
hulp (SRK) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) betrokken. 
De activiteiten rond 26 april beperken zich niet tot uitsluitend 'her-
denken' van de ramp. Ook anno 2011 hebben mensen nog dagelijks 
te maken met de gevolgen van de catastrofe. Daarom is het plan om 
een speciale actie te voeren voor Wit-Rusland, dat door de ramp het 
zwaarst is getroffen. 
Het gaat dan om het verspreiden van bijbels en kinderbijbels in com-
binatie met humanitaire/medische hulp. 
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Samenwerking 
 
Bij de Stichting Rusland Kinderhulp leefde al langer de wens om 
naast humanitaire hulp ook iets te doen aan bijbelverspreiding. De 
gevolgen van de ramp zijn zeker niet alleen van medische aard. Ook 
in geestelijk opzicht is er grote behoefte aan steun. Echter met 'bij-
belhulp' heeft de SRK weinig ervaring. Vandaar dat er contact werd 
gelegd met het Nederlands Bijbelgenootschap en via het NBG ook 
met het Witrussisch Bijbelgenootschap. 
 
Bij de bijbelgenootschappen is juist minder ervaring op het gebied 
van humanitaire hulp. En in veel gevallen wordt bijbelverspreiding in 
ziekenhuizen of andere medische instellingen alleen toegestaan als 
ook medische hulp wordt gegeven. Samenwerking tussen de Stich-
ting Kinderhulp en de bijbelgenootschappen werkt bij deze actie dus 
zeer effectief. De instellingen vullen elkaar aan. 
De actie voor Wit-Rusland wordt gevoerd onder de naam: Echo voor 
Tsjernobyl. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft op zich genomen 
om daarvoor de fondsen te werven en toegezegd om het geld dat op 
deze actie binnenkomt te verdubbelen. 
 

        Namens de werkgroep van het NBG 
               Nonja Kip 

 
Postzegels 
 
Op de binnenkant van de kerkdeur zit het zendingsbusje. Hierin kon 
men ook postzegels doen. Dit busje hebben we onlangs geleegd en 
met de postzegels zijn we naar de plaatselijke filatelistenclub gegaan 
en daar bleek dat ze bijna niets meer opbrengen. De diaconie heeft 
daarom besloten om geen postzegels meer in te nemen. 
Mocht u desondanks toch uw postzegels aan willen bieden, dan kunt 
u zich in verbinding stellen met de filatelistenclub  
(secretarisglobeachterhoek@gmail.com). 
Het zendingsbusje blijft wel beschikbaar voor giften aan zendingspro-
jecten. 
                                                                       Namens de diaconie 
                                                                                Frits Schutten 
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Jongerenkerk 
 
De volgende – en laatste - jongerenkerk is niet op 10 april a.s., maar 
op 17 april. En we houden ons ook niet aan de zomertijd, maar be-
ginnen net als altijd om 10.00 uur. 
 
Brazilië 
Tijdens de kerkdienst van zondag 20 maart hebben Mateus en Aniek 
verteld over de reis die we volgend jaar van plan zijn om te gaan 
maken. Er zijn trouwens nog twee plekken over: dus als je zin hebt: 
je kunt nog steeds mee! Ze vertelden ook over het project waar we 
graag naar toe willen: Comin. 
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen 
hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevol-
kingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke 
leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke 
positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de 
inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over grond 
waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan.   
 
Meer begrip voor inheemse cultuur en levensvisie  
De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken 
op verschillende gebieden, waaronder landbouw, gezondheid en on-
derwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen in-
heemsen en niet-inheemsen in het land. Door onderwijs en publica-
ties leren inheemsen en niet-inheemsen over en weer van elkaars 
cultuur en levensvisie. Comin stimuleert vooral dat binnen de kerken 
en de universitaire gemeenschap van de Lutherse kerk mensen meer 
te weten komen over de inheemse bevolking. Het is van groot belang 
dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met 
de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van 
de inheemsen.  

Spaardoosjes 
Inmiddels zijn er spaardoosjes uitgedeeld. Je begrijpt dat we heel 
graag zouden willen dat jullie gaan sparen voor dit project! Het 
spaardoosje zou je op de eetkamertafel kunnen zetten en iedere dag 
iets in kunnen doen, zodat je langzaam, maar zeker, spaart voor 
Comin. Op eerste paasdag kunnen alle doosjes weer meegenomen 
worden naar de kerk.                 Ds. Jan-Peter Prenger 
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Feest in de kerk! 
 
Feest in de kerk! Feest bij de mensen! 
Blijde gezichten om je heen. 
Vrolijk gelach, veel goede wensen. 
Niemand voelt zich vandaag alleen. 
Fijn als je samen vieren mag. 
Alle mensen van de Heer, vandaag en telkens weer. 
 
Het aanvangslied in de gezinsdienst ‘Geloven in 3D’ in de Johannes-
kerk van zondag 27 februari jl. 
Ik moest er even aan denken toen ik een onderzoek las over iemand 
die verschillende groepen mensen had gefotografeerd. Vervolgens 
liet hij andere mensen raden wat deze mensen net achter de rug 
hadden. Van alles kwam er uit de bus, van mensen die net een tragi-
sche film hadden gezien tot een begrafenis toe. Niets van dit alles, 
het waren mensen die op zondag uit de kerk kwamen. 
Niet zo’n beste reclame voor de kerk. Het onderzoek is overigens al 
weer van een tijdje terug en niet hier uit Lichtenvoorde, maar toch… 
 

 
Muzikale begeleiding in de gezinsdienst op 27 februari. 
 



20 

‘Anders kerk zijn’ daar ging het over op de avond van Vorming en 
Toerusting na de dienst op Biddag voor gewas en arbeid. Bepaalde 
generaties zijn slecht vertegenwoordigd in de kerk en daar willen we 
graag wat aan doen. Verschillende vormen van kerk zijn passeerden 
deze avond de revue maar ook  wat voor kerk willen we zijn anno 
2011? Dat is nu de vraag. Over afwisseling en activiteiten in de 
kerkdiensten in Lichtenvoorde hebben we niet te klagen maar dit 
trekt niet echt de 30-40 jarigen. Anne van der Meiden had het bij 
zijn lezing in de J-hof op donderdag 17 maart over de kerk als warm 
buffet. Iedereen pikt er wat van af wat van zijn of haar gading is. 
Het buffet in Lichtenvoorde wordt, zo bleek tijdens de avond op Bid-
dag, in ieder geval uitgebreid met een aantal experimentele dien-
sten. Hans Hinkamp en Jan-Peter Prenger starten hier na de zomer-
vakantie mee. Diensten waarin o.a. iedereen die dat wil mee kan 
kwetteren. Een ds-twitter account is al gemaakt. Hopelijk leidt het 
tot veel tweets als hieronder: 

‘Zijn in de Johanneskerk. 
Goed verhaal, aardige mensen en lekkere koffie. 
Kinderen vermaken zich prima! 
Volgende week is er hier weer een event !’ 
 

Trouwens, zelfs de vorm van de aankondiging van een kerkdienst is 
al belangrijk vertelde Anne van der Meiden. Regelmatig wordt hij 
gevraagd om voor te gaan in een kerkdienst. De aankondiging Anne 
van der Meiden komt spreken leidt tot 2 keer zoveel bezoekers als 
Anne van der Meiden komt preken. Een letter verschil, twee keer 
zoveel mensen! 

                           Erik Schokkin  
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Door de woestijn op weg naar Pasen 
Project kindernevendienst veertigdagentijd 
 
De woestijn leeft. De woestijn 
van de kindernevendienst komt 
inmiddels al aardig tot leven. 
Het resultaat is elke zondag te 
bewonderen in de Johanneshof. 
Verschillende dagtripjes zijn er 
de afgelopen zondagen met 
reisbureau K.N.D. al gemaakt 
en er volgen er nog een aantal. 
Zondag 20 maart was er, zoals 
op de halte in de kerk te zien 
was, een bergtrip. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guus had boven op de 
preekstoel (berg) een prima 
overzicht.. 
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Johanneshof 20 
maart: De woestijn 
met stenen, een 
berg en kraanvo-
gels.  
 

Tot Pasen kun je elke zondag nog meereizen. Kom ook kijken en reis 
met ons mee! Tot ziens. 
 

Leiding kindernevendienst. 
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Passieconcert in de Johanneskerk 
 

Het Achterhoeks Bachkoor & Orkest voert op woensdag 20 april a.s. 
het “Stabat Mater” van  Joseph Rheinberger uit met begeleiding van 
het eigen orkest en organiste Janieke Mollenhorst. 
Algehele leiding: Hans de Wilde. 
 

Aanvang: 20.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 12,50  en dat is in-
clusief een kop koffie of thee na afloop van het concert. 
Entreeprijs voor Vrienden van het Achterhoeks Bachkoor & Orkest 
bedraagt € 6,25. 
 

De Latijnse tekst van het Stabat Mater komt uit de dertiende eeuw 
en beschrijft het leed dat Maria onderging  bij de kruisiging en het 
sterven van haar Zoon Jezus.  De dichter is onbekend. Uit de spiritu-
ele tekst spreekt een grote devotie. De gevoelige inleving in het ver-
driet van Maria en de identificatie van het persoonlijk lijden met dat 
van de moeder, verklaren het enorme succes van dit beroemde 
werk. 
Talloze componisten hebben in de loop der tijd meerstemmige zet-
tingen geschreven. Het Achterhoeks Bachkoor & Orkest heeft geko-
zen voor de compositie van Joseph Gabriël Rheinberger (1839-
1901).  
 

Rheinberger was een uit Lichtenstein afkomstige Beierse muziek-
theoreticus,  muziekpedagoog en componist. Hij schreef meer dan 
tweehonderd werken voor koor, orkest en solisten. Tot zijn be-
kendere oeuvre horen zijn composities voor orgel. 
 

Naast het Stabat Mater kunt u luisteren naar enkele à capella werken 
van de componisten T.Tallis, J. Kuhnau,  A. Bruckner en H. Schütz,  
die perfect passend zijn voor uitvoering in de Goede- of Stille Week.  
 

U bent van harte uitgenodigd op woensdagavond 20 april in de  
Johanneskerk aan de Rentenierstraat 9  te Lichtenvoorde. 
 

 Namens Achterhoeks Bachkoor & Orkest 
T. de Jongh-Wansing 

Kledinginzameling 
 
In de maand april is er geen kledinginzameling, dit in verband met 
koninginnedag. 
De volgende inzameling is op zaterdag 28 mei a.s. 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 1 mei 

Let op: De kopij hiervoor moet uitsluitend deze maand uiterlijk 

woensdag 20 april zijn ingeleverd bij: 

Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522 of bij 

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

E-mails aan: js.gillissen@hetnet.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 
 
Samen delen 
 
Samen in verwachting geweest, gevierd en gerouwd. “Waarom 
schrijf je niet eens iets over ‘samen’?” vroeg iemand me. 
 
Samen. Sommige mensen griezelen bij het idee. Wat voor figuren 
sturen ze op je dak? Laat mij maar alleen. Voordeur dicht. Lekker 
rustig. 
 
Maar er zit ook een andere kant aan samen. Een groep supporters 
rond het veld van Longa, samen juichend bij een doelpunt. Stel dat 
er maar één iemand stond, blazend op zijn toetertje, zwaaiend met 
zijn vlaggetje. Sneu toch? Een mensenmassa samengekomen na het 
drama in Alphen aan den Rijn, troost zoekend bij elkaar omdat het 
verdriet te groot is om alleen te verwerken. Iemand die bij de koffie 
na de dienst zondag zegt: “Kijk nou eens. Al die mensen. Samen aan 
de koffie. Samen een praatje. Mooi is dat.” 
Samen deel je blijdschap. Samen deel je verdriet. De blijdschap van 
de ander wordt jouw blijdschap. Het verdriet van de ander wordt 
jouw verdriet. En andersom. De blijdschap voelt even dubbel zo 
groot. Het verdriet voelt even half zo groot. Maar groot blijft het! 
 
Samen kan ook anders werken. Zit je net lekker samen bij elkaar, 
komt die ander eraan. Die zo anders is. Die zo anders doet. Gauw 
een ‘samenmuurtje’ optrekken. De ander er buiten houden. Niet 
mooi? Nee, niet mooi. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt op scholen. 
Het gebeurt op sportclubs. Het resultaat? Eenzame kinderen. Een-
zame volwassenen. En in een kerk ligt het gevaar van ‘samenmuur-
tjes’ misschien wel extra op de loer. Zoveel rituelen samen. Zoveel 
vaste regeltjes. Zoveel dat bekend geacht wordt bij iedereen.  
 
Er gaan veel makke schapen in een hok. Ook in de Johanneskerk. 
Figuurlijke schapen. Er is trouwens ruimte zat voor meer schapen. 
Minder mak misschien. Met een wat bontgevlekte vacht misschien. 
Andere schapen. Schapen die anders zijn, die anders doen. Wie weet 
wat we samen met die schapen nog allemaal te delen zouden heb-
ben. Durven we de uitdaging aan om die anderen in ons samenzijn 
binnen te laten? Willen we het? En wat zijn dan de consequenties?  
Wat zo’n woordje ‘samen’ al niet los kan maken. Een goeie maand 
gewenst samen.                                   Marja 
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kerkdiensten  
 
zondag 1 mei Beloken Pasen (wit) 
09.30 uur let op: Ds. M. Bouwman – Lasseur            
zomerdienst Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Missionair werk 
 
zondag 8 mei Derde zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur De heer S. Kuijt 
 Welkom: de heer G. van Lochem 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 15 mei Vierde zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur Ds. J.P. Prenger Gezinsdienst 
 Welkom: de heer S. Tamminga 
 Deurcollecte: San Paulo 
 
zondag 22 mei Vijfde zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Welkom: de heer G. Koster 
 Deurcollecte: Kerkradio 
 
zondag 29 mei Zesde zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur De heer S. Kuijt 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: KIA Werelddiaconaat 
 
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 1 mei, een week na het Paasfeest. 
'Beloken Pasen' - de luiken van het feest gaan dicht, jammer eigen-
lijk! Of gaan er juist wat luiken open, vandaag? 
 

Zondag 8 mei, de derde zondag van Pasen. Twee zonen worden ge-
boren: Kaïn en Abel. Kaïn neemt het initiatief tot een dankoffer voor 
de oogst, zijn jongere broer volgt dit voorbeeld. Als God onderscheid 
maakt tussen de twee zonen en hun offers, wordt Kaïn kwaad. God 
spreekt Kaïn toe, maar deze vermoordt echter zijn broer. De aarde 
waarop het bloed vloeide zal niet meer de volle vrucht geven. Het 
kwaad en het geweld zal zich vermenigvuldigen. Wat zijn daarvan de 
gevolgen?  Kaïn trekt weg van Gods aangezicht en vestigt zich in 
Nod. Tegen de achtergrond van dit Bijbelverhaal zal er gesproken 
worden over het leven en het werk van Dietrich Bonhoeffer wiens 
leven een voortdurende strijd was tegen het kwaad en het geweld in 
Nazi-Duitsland.  
 
Zondag 15 mei  De dienst van zondag 15 mei  zal in het teken staan 
van Brazilië. Hoe het er precies uit zal komen te zien – ik weet het 
nog niet, maar we zullen in ieder geval Braziliaanse liederen zingen, 
beelden tonen van dit land en natuurlijk veel meer vertellen over 
onze voorgenomen reis, over het project dat we gaan bezoeken en 
over de weg die daarnaar toe leidt.   
 
Zondag 22 mei vieren we, in de beslotenheid van de kring, als ge-
meenschap 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 29 mei, de zesde zondag van Pasen. We vervolgen de 
Noachverhalen. God belooft dat het voortbestaan van de aarde is 
gewaarborgd. Ondanks het feit, dat mensen niet veranderen en tel-
kens weer de fout ingaan blijft God zijn levenswerk nl. de Schepping 
trouw. De watervloed wijkt terug en Noach en zijn familie maken een 
nieuw begin. Een nieuwe tijd breekt aan.Een tijd van de wisseling 
van seizoenen, een tijd van zaaien en oogsten, van koude en hitte, 
van zomer en winter. Noach brengt een dankoffer aan God.  
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Kijk 
iedereen  
kijk  
de dood 
niet langer 
doods 
het kruis in 
 
een fleurige 
mantel 
levende 
bloemenzee 
kijk 
iedereen  
kijk  
kijk toch  
en wordt 
blij. 
   
 
 
  
  
  
                  
marja 
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AGENDA 
 
  4 mei Inloopmorgen   Adelaarswiek  09.30 uur 
  4 mei Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
  6 mei Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
  7 mei Repetitie cantorij  Kerk   17.00 uur 
  9 mei P.V.G. vergadering  Richtershof  14.20 uur 
11 mei Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
11 mei Kerkenraadsvergadering Consistorie  20.00 uur 
14 mei Exc. Moskee Haaksbergen Vertrek  12.45 uur 
16 mei Reisje P.V.G.   Vertrek  10.30 uur 
18 mei Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
21 mei Repetitie cantorij  Kerk   17.00 uur 
25 mei Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 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. 
  
 
Briljanten huwelijksjubileum 
 
Op 23 mei is het een heel bijzondere 
dag voor dhr. en mevr. Wamelink, 
Meekesweg 10 in Vragender. Op die 
dag zijn ze maar liefst 65 jaar 
getrouwd, een reden tot vreugde 
en dankbaarheid. Wij 
wensen hen, met hun kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen, van harte proficiat! Dat ze zich blijvend ge-
dragen mogen weten door Gods zegen. 
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LEVENSBERICHTEN 
 
In memoriam Dicky Kreekels - Wensink 
 

Donderdag 7 april namen we in de Johanneskerk, in een dienst van 
woord en gebed, afscheid van Dicky Kreekels - Wensink, echtgenote 
van Rien Kreekels, weduwe van Joop Bosch. Het was haar wens dat 
na haar overlijden haar lichaam ter beschikking gesteld zou worden 
aan de wetenschap.  
 

Aan een bewogen leven kwam onverwacht een tragisch einde, op de 
leeftijd van 69 jaar. Na een aantal moeilijke en bewogen jaren vond 
ze nieuw levensgeluk aan de zijde van Rien Kreekels; lotgenoot, le-
vensgezel en tegenwicht. Het was goed samen, een leven dat bete-
kenis had.  
 

In de dienst was er een herkenbare inbreng door één van haar zoons 
en een zwager. Ongemerkt door het leven gaan lag niet zo in de aard 
van Dicky Kreekels - Wensink. Groot was bij haar heel groot en niets 
was helemaal niets. Onze taal werd dan ook een nieuwe uitdrukking 
rijker: een gebeurtenis kan worden ‘aangedickiet’ 
 

Na het overlijden van haar eerste man Joop sprak ik met haar over 
leven en geloven. Ze was kritisch en teleurgesteld, maar even later 
kon ze dan zomaar opbellen, dat ze graag weer lid wilde worden van 
de kerk. Het tekent haar hoe ze was: soms impulsief en met een 
sterk karakter, waardoor ze soms minder zicht had op haar omge-
ving. Zó stond zij in het leven: kleurrijk en gekleurd, uitbundig en 
eigengereid, een mens onder de mensen, in een bestaan van lief en 
leed. 
Uit de bijbel hoorden we woorden over een bestaan voorbij onze le-
vensgrenzen, waar mensen gekend zullen zijn door hun God.  
 

Elk afscheid is moeilijk, elk afscheid doet pijn. 
Het maakt je van binnen nietig en klein. 
Tóch, mogen we weten dat de Eeuwige er is, 
om ons te troosten, in ons ergste gemis. 
Een uitzien, verlangen, om voorbij de pijn, 
eenmaal, in liefde, gekend te zijn 
 

Wij wensen haar man, de kinderen en kleinkinderen van harte Gods 
troostende ontferming toe.  
 

ds. J.J. Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
  2 mei de heer B.H. Scholten, Oude Aaltenseweg 35, 82 jaar. 
  3 mei mevr. M.J. Tieleman – de Man, P.C. Hooftstraat 4, 83 jaar.  
12 mei mevr. W. Heideman – Hoftiezer, Hoge Veld, Aalten, 86 jaar. 
19 mei mevr. H.G. Kuiperij – Florij, V. van Goghstraat 17, 81 jaar. 
20 mei de heer H.W. Stronks, Bachstraat 22, 77 jaar. 
23 mei mevr. K. Peijs, Patronaatsstraat 20/07, 84 jaar. 
27 mei mevr. J.H. Heusinkveld – Wanrooy in Antoniushove, 94 jaar. 
27 mei mevr. G.J. Wamelink - Geessink, Meekesweg 10, 91 jaar. 
27 mei de heer A. Zegwaard, Aaltenseweg 12c, 86 jaar. 
  1 juni mevr. A.W. Oonk – Westerveld,  

 Oude Winterswijkseweg 27, 79 jaar. 
  5 juni de heer E.J. Wamelink, Switbertushof 29, 83 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 

                   
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
 
27 maart bij de heer Boomkamp, Landstraat 22 in Harreveld en 
     de heer Duenk, die sinds kort in Antoniushove woont. 
  3 april   bij mevr. Eskes, Patronaatsstraat 22/18 en 
     de familie Olbach, Huttendijk 8. 
10 april   bij mevr. Schoppers, Nieuwe Maat 1 en 
     de heer Otten, Rembrandtplein 7a. 
17 april   bij mevr. Hondorp, Nieuwe Maat 3a en 
     de familie Sironde, Edisonstraat 4a. 
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Lief en leed 
 

In de afgelopen weken zijn er diverse mensen opgenomen geweest 
in het ziekenhuis, of hebben onderzoeken moeten ondergaan. Altijd 
een spannende tijd… 
 
Mevr. Schoppers - Mennink, kwam vanwege een ongelukkige val in 
het ziekenhuis terecht en is nu voor verder herstel te gast in de 
Pronsweide.  
 
Dhr. B. Scholten, Oude Aaltenseweg 35, kampt eveneens met de 
gevolgen van een val. Hij mocht na een korte ziekenhuisopname 
weer naar huis.  
 
Ook dhr. W Heusinkveld, Fransiscanerhof 3, kon na een ziekenhuis-
opname weer naar zijn eigen plekje terug. 
 
Wij wensen hen (en de zieken die hier niet bij name genoemd zijn) 
alle goeds toe. Omzien naar elkaar is elkaars lasten helpen dragen, 
in gebed en in woord en daad. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 
 

Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  

 
Voorbeden 
 
Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
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Stilstaan bij de vrijheid   
 
 
 
 
 
 

Mei is de maand van het gedenken en vieren van de vrijheid. Onder-
staande tekst werd door ds. Hinkamp, namens de kerken, voorgele-
zen bij de 4 mei bijeenkomst in Lichtenvoorde. 
 
Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,  
in de taal van de wapens, in de macht der machtigen. 
Maar ik wil geloven in het recht van de minste,  
in de open hand, in de geweldloosheid. 
 
Ik zal niet geloven in ras of rijkdom,  
in voorrechten, in de gevestigde orde.  
Maar ik wil geloven dat álle mensen ménsen zijn, 
dat de orde van het onrecht, wanorde is. 
 
Ik zal niet geloven  
dat ik verdrukking kan bestrijden als ik onrecht laat bestaan.  
Maar ik wil geloven dat recht één is hier en daar,  
dat ik niet vrij ben zolang nog één mens slaaf is. 
 
Ik zal niet geloven dat oorlog onvermijdelijk is  
en vrede onbereikbaar.  
Maar ik wil geloven in de tekenen van hoop,  
in de kleine daad, in de vrede op aarde. 
 
Ik zal niet geloven dat alle moeite vergeefs is.  
Maar ik wil geloven in de droom  
die met Jezus begonnen is;  
in Gods eigen droom: 
 
een wereld waar gerechtigheid woont  
en waar mensen mens kunnen zijn,  
in liefde, in vrede, in vrijheid,  
als een weg om te gaan. 
 

Tekst: Dorothee Sölle 
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Kerkenraadsvergadering van 30 maart 2011 
 
 
 
 
 
 

• In het kader van de groeiende samenwerking met de Hervormde 
gemeente Groenlo is het moderamen van Groenlo onze gast. Ons 
moderamen heeft de kerkenraadsvergadering van Groenlo op 4 april 
bezocht.       
• Via de ingekomen post wordt de kerkenraad geïnformeerd over 
het wel en wee van de PVG in het jaar 2010. Het is een goede ge-
woonte om dit jaarlijks te doen via een jaarverslag. De kerkenraad 
neemt met interesse, en dankbaarheid voor het vele werk dat wordt 
verzet, er kennis van. 
• Vervolgens ontvangen we de commissie “Cultuur in de kerk” met 
het doel de 5 georganiseerde voorstellingen te evalueren. De com-
missie bestaat uit de heren G. Bosman, G.A. Bijker en B. Tieltjes. De 
conclusie van de evaluatie is dat in educatief en financieel opzicht het 
resultaat is tegengevallen ondanks alle erin gestoken energie. Het 
gemiddeld bezoekersaantal bleef steken op 60 per voorstelling met 
per voorstelling een gemiddeld tekort van € 200. De commissie heeft 
om deze redenen besloten haar activiteiten te beëindigen. We con-
stateren dat veel mensen er plezier aan hebben beleefd. Het publiek 
was tevreden. Alleen worden er te weinig toegangskaarten verkocht. 
Ook constateren we dat er een investering in de toekomst is gedaan. 
Er is veel bekendheid ontstaan van onze goede faciliteiten, waardoor 
koren e.d. zichzelf melden. We bedanken de commissie met applaus. 
Vervolgens beslist de kerkenraad de commissie op te heffen.  
De scriba schrijft een bedankbrief.  
De heer Gerrit van Lochem doet als beheerder de oproep aan vrijwil-
ligers om bij de blijvende activiteiten van koren e.d. helpende han-
den te hebben. Vindt u het leuk om te helpen af en toe meldt u zich 
dan bij de heer van Lochem.       
Namens de beheerderscommissie Johanneshof wordt verteld dat de 
aanschijnverlichting van de Johanneskerk grotendeels is geplaatst. Er 
volgen nog een extra grondspot aan de voorzijde en een spot aan de 
achterzijde van de toren.     
Een vreugdevol moment. We kunnen het hernieuwd contract met ds. 
Prenger bekrachtigen en tekenen. De komende twee jaar blijft ds. 
Prenger aan onze gemeente als predikant verbonden voor 40% 
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werktijd. Ook zal hij gemiddeld 1x per 4 weken ons voorgaan in de 
eredienst. 
Hierna komt het verslag van de gehouden gespreksavonden Vorming 
en Toerusting aan de orde. De belangstelling loopt terug. V. en T. wil 
er wel mee doorgaan, wellicht in een wat andere vorm. Er worden 
vanuit de vergadering suggesties gedaan voor aanpassing. Zo wor-
den genoemd, avonden voor leeftijdsgroepen of doelgroepen. Of 
eventueel gespreksochtenden. V. en T. beraadt zich daarover. In het 
verslag was een vraag aan de kerkenraad opgenomen en wel om 
nieuw ingekomen leden persoonlijk welkom te heten in de kerk. We 
achten dit moeilijk. We moeten dan weten dat er iemand is en dit op 
prijs stelt. En komen nieuw ingekomenen wel in de kerk? We conclu-
deren om het niet te doen. Bij het koffiedrinken kan aan-
dacht/belangstelling tonen altijd.  
Verder deelt V. en T. mee dat mevrouw Koster als lid van de com-
missie is toegetreden. We zijn er blij mee.      
Op de thema-avond na de dienst op biddag voor gewas en arbeid is 
gesproken over “anders kerk zijn”. De aanwezige gemeenteleden 
hebben daar positief op gereageerd. De kerngedachte is om eenmaal 
per maand op zondag een andersoortige invulling te geven aan de 
eredienst. Daarbij zullen beide predikanten aanwezig zijn. De opzet 
is gericht op meerdere doelgroepen met meerdere opties ter keuze. 
Er zal ook aandacht zijn voor kinderen of een jongerendienst. De 
kerkenraad stemt ermee in dat de predikanten een plan van aanpak 
maken ter verdere informatie.  
Betreffende de kindernevendienst zal in de tweede helft van dit jaar 
wellicht niet iedere zondag meer kindernevendienst zijn. Het lukt niet 
aanvulling te krijgen in de leiding. En met de huidige bezetting kan 
niet een volledig programma worden gedraaid. Wel zullen er projec-
ten zijn. Wellicht dat de formule van “anders kerk zijn” iets mogelijk 
maakt.  
Verder worden we bijgepraat over het Braziliëproject. Er gaan 2 jon-
geren uit Lichtenvoorde mee. Er is nog plaats voor twee jongeren.  
Met betrekking tot de classis vragen de voorgestelde wijzigingen van 
de kerkorde onze aandacht. We gaan enkele ideeën doorgeven.       
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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Generale Synode van de PKN bijeen.  
 
Op 14 en 15 april 2011 kwam de generale synode van de Protestant-
se Kerk in Nederland in haar voorjaarsvergadering bijeen in het con-
greshotel de Werelt in Lunteren. De synodevergadering werd door 
ruim 150 afgevaardigden van de classes, van commissies en van 
adviesraden bijgewoond. De vergadering kon met een goede geluid- 
en beeldkwaliteit ook nu weer digitaal worden gevolgd. In de toe-
komst zullen  belangstellenden uit het land via het digitale net in de 
zgn.'inspraakronde'  kunnen reageren.  
Belangrijke agendapunten in deze vergadering waren het eindrapport 
van de commissie voor bijzondere zorg (ingesteld vanwege het ont-
staan van de Hersteld Hervormde Gemeenten als afsplitsing van de 
PKN), een voorstel over de positie van de HBO-theoloog (kerkelijk 
werker), een notitie hoe de PKN wil omgaan met het onroerend goed 
(o.a. het eventueel afstoten van het conferentiecentrum Hydepark en 
andere gebouwen) en een gedachtewisseling over het vervolg op de 
visienota 'Leren leven van de verwondering'.  
Tijdens de morgenvergadering op de eerste vergaderdag vindt er een 
presentatie van de onlangs gereed gekomen Herziene  Staten-
vertaling (HSV) plaats. Deze vertaling wordt reeds in verschillende 
kerkelijke gemeenten van orthodoxe signatuur gebruikt.  
Tijdens een besloten zitting worden er een aantal nieuwe modera-
menleden (dagelijks bestuur) gekozen. Tevens is het aantal mo-
deramenleden teruggebracht van 7 tot 6.  
De commissie voor bijzondere zorg heeft in afgelopen zeven jaar 
intensief en op een gewaardeerde en tactvolle wijze gesproken met 
gemeenten behorend tot het Hervormd Hersteld Verband (HSV). Er 
zijn regelingen getroffen voor het overdragen van onroerend goed, 
het gebruik van kerkelijke gebouwen en de bestemming van het ove-
rige vermogen. In totaal gaat het om een bedrag  van € 40 miljoen. 
Het betreft hier 61 hersteld hervormde gemeenten.  
In de loop van de middag wordt de hoofdschotel van de vergadering 
'geserveerd'. Het gaat om een bespreking van het rapport over de 
positie van de HBO-theoloog. Concreet gaat het om de vraag of de 
HBO-theoloog c.q. kerkelijk werker toegang moet hebben tot het 
ambt van predikant (met als titel predikant-vicaris) of dat hij in bij-
zondere gevallen en situaties, die nog nader omschreven moeten 
worden en kerkordelijk geregeld, bevestigd kan worden tot ouderling 
of diaken met preek- en sacramentsbevoegdheid. Na een uitgebreide 
discussie van voor- en tegenstanders, die tot in de avonduren wordt 
voortgezet,  wordt uiteindelijk besloten om te kiezen voor het voor-
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stel, waarbij in bijzondere situaties de kerkelijk werker tot ouderling 
of diaken kan worden bevestigd met hieraan verbonden preek- en 
sacramentsbevoegdheid. Veel kerkelijke gemeenten die vanwege de 
financiën geen predikant meer  kunnen beroepen zullen met dit be-
sluit gebaat zijn.  
De vergadering wordt op vrijdag, 15 april voortgezet met o.a. be-
sluitvorming over het toekomstige onroerend goed (o.a. Hydepark) 
van de kerk, de aanpassing van de visienota 'Leren leven van de 
verwondering' en het rapport over de evaluatie van de kerkorde. 
Besloten wordt het landgoed Hydepark in Doorn als conferentie- en 
trainingscentrum (voorlopig) aan te houden maar de financiële con-
sequenties hiervan nader te overwegen. De eerste aanzet voor een 
nieuwe visienota wordt positief ontvangen. Het gaat o.a. Om het we-
zen en de toekomst van de kerk anno 2011 en volgende jaren. Om 
21.30 wordt de synodevergadering gesloten. Met waardering voor 
het concentratievermogen en het 'zitvlees' van de synodeleden!   

 

S. Kuijt, 1e scriba classis Winterswijk     
 
Gratis kerkblad; maar toch . . . .  
 

Dagelijks komen nu de vrijwillige bijdragen voor ons kerkblad bin-
nen. Wie er nog niet aan toegekomen is om iets te betalen herinne-
ren we er toch maar even aan dat alleen de zon voor niets op gaat 
en dat een gratis kerkblad wel wat kost. 

Redactie Onderweg 
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In de Marcuskring hebben we het ook wel eens over wat anders dan 
over Marcus. Een van de gesprekspartners (Theo Laaper) verraste 
ons met het declameren van een gedicht dat past in deze lentetijd. 
 
 
 
 
DE PRUNUS 
    

Onverwacht en plotseling  
stond de prunus deze morgen 
weer met tak en stam verborgen  
in een wolk van bloeseming 
die zo blank, zo smetloos zuiver  
straald'en met de wind bewoog, 
dat door mij een stille huiver  
van verraste vreugde vloog. 
 

Want nog enkel zwart en strak,  
niet gereed nog tot ontluiken 
wist ik in geboomt'en struiken 
ieder twijgje, elke tak. 
Slechts de  kruin van d’oude  steile  
statige kastanjestam  
gloeide met doorzichtig ijle  
glanzend groene vlam bij vlam. 
 

En nu ,plots in deze nacht,  
is de prunus  weer ontloken, 
overdadig uitgebroken  
tot een eindeloze pracht. 
O, ik wist dat het zou komen , 
dit onstuimige festijn. 
Maar ik had niet durven dromen 
dat het zo volmaakt zou zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

Garmt Stuiveling   
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Excursie naar de Moskee in Haaksbergen 
 

Op zaterdag 14 mei organiseert Vorming en Toerusting een excursie 
naar de moskee in Haaksbergen. We worden daar om 13.30 uur 
verwacht en daarom willen we rond 12.45 uur vertrekken bij de Jo-
hanneshof. 
 

 
In de moskee zijn we uitgenodigd om aanwezig te zijn in een heilige 
dienst waarin de Imam voorgaat en welke aanvangt om 13.40 uur en 
duurt tot 13.55 uur. Na de dienst is er een uitleg van de dienst en 
kunnen er vragen gesteld worden. Tevens krijgen wij een excursie in 
de Moskee met een bezoek van de Minaret. 
 

Wij sluiten een bezoek af onder het genot van heerlijke Turkse thee. 
Het eindpunt zal ongeveer 15.15 – 15.30 uur zijn, waarna we weer 
huiswaarts zullen gaan met een ervaring rijker. 
 

Dit bezoek heeft tot doel om meer begrip en respect voor elkaar en 
voor onze traditie en herkomst te krijgen. Zeker in deze onrustige 
tijd is de ontmoeting het begin van elkaar beter kennen.  
Het is noodzakelijk om u even op te geven uiterlijk voor donderdag 
12 mei  bij Sjors Tamminga, tel. 372752 dit i.v.m. vervoer en voor 
de informatie aan de Moskee. Aanmelding kan ook per  email: 
sjors.tamminga@planet.nl 
Tot zaterdag 14 mei 2011, vertrek 12.45 uur achter de Johanneshof  
achter de parkeerplaats A.H.  Lichtenvoorde  

Sjors Tamminga, namens V&T 
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Begraafplaats 'Vredehof' 
 
Al vele jaren plaatsen wij in het april nummer van ‘Onderweg’ een 
artikel waarin een beroep op u wordt gedaan bij te dragen in de kos-
ten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. In het 
juli/augustus nummer volgt een herinnering. 
Dit jaar lukte plaatsing in het april nummer niet, maar wel in mei. 
 

Dit artikel beginnen wij met een kort verslag van de werkzaam-
heden in het afgelopen jaar 2010. Die bestonden uit de aanplant van 
bomen, snoeiwerk, het doorzaaien van het gras, onderhoud aan het 
gereedschapshuisje en herstel daaraan na een inbraak, onderhoud 
aan een aantal grafstenen na de storm in juli en hevige regenval in 
de maand augustus. Er werd ook een asverstrooier aangeschaft. 
 

In 2010 werden 4 personen begraven. De huurrechten van 19 
graven werden verlengd. De tarieven zijn iets verhoogd. 
Er komt een nieuw reglement, noodzakelijk in verband met ge-
wijzigde regelgeving. De vaststelling daarvan door het College van 
Kerkrentmeesters volgt in het najaar van 2011. 
 

De inkomsten en uitgaven over 2010 laten het volgende beeld zien. 
 
Inkomsten:     
Vrijwillige bijdrage en afkoop van algemeen onderhoud   €. 6.471,- 
Aankoop grafrechten      €.    750,- 
Verlengingen       €. 3.280,- 
Verwijderingsbijdragen     €.    675,- 
Grafdelven       €. 1.380,- 
Rente        € .   435,- 
 
Uitgaven: 
Werktuigenvereniging Barlo     €. 1.081,-    
Pacht                      €.    56,72 
Grafdelven       €.  750,- 
Onderhoud/materiaal      €. 
3.665,- 
Diversen (o.a. tuinman, verzekering e.d.)   €. 4.895,-  
 
Tot slot de vrijwillige bijdrage. 
Mede door uw jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage kunnen wij de kosten 
van graf- en strooirechten redelijk in de hand houden.  
In 2010 was de gezamenlijke bijdrage meer dan €.5.000,-  
Dank daarvoor.  
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Wilt u (ook) in 2011bijdragen in de kosten ? Zo ja, schrijf dan 
binnenkort uw bijdrage over op ons bankrekeningnummer 
3361.63.797 ten name van de Commissie van Beheer 'Vredehof’.  
Een overschrijving door u scheelt ons veel werk. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 

J. Niewold, secretaris (telefoon 0544 - 37 22 45).  
               
 
Protestantse Vrijwilligers Groep        

                    
Mevrouw de Bruijn opende de middag met een woord van welkom 
voor alle aanwezigen, in het bijzonder voor de sprekers van deze 
middag, Ds J.P.Prenger en mevrouw L. van Noort uit Aalten. De me-
ditatie was uit Lucas 24 vers 26. Jezus verklaart waarom hij moest 
lijden. Niet tot zijn meerdere glorie, maar om wat er in de schriften 
over hem geschreven stond. 
Daarna was het woord aan Ds Prenger. Aan de hand van beelden 
vertelde hij over rituelen en gebruiken rondom Pasen in eigen land 
en andere landen en de betekenis daarvan. Het ei is een teken dat in 
veel landen een betekenis heeft. Symbool van nieuw leven, vrucht-
baarheid en de opstanding van Christus. Het ei stelt dan het graf 
voor, en men rolt wel met eieren die het wegrollen van de steen voor 
het graf voorstellen. In sommige landen staan de klokken twee da-
gen stil. Dan is men naar Rome om de eieren op te halen. Het Paas-
vuur is een gebruik dat we hier ook kennen. Het zou de boze geesten 
wegjagen. In Katholieke landen ziet men vaak processies en boete-
doeningen, wordt speciaal eten gemaakt of het paasevangelie ge-
speeld. In Zweden zouden vroeger heksen rondvliegen. Tegenwoor-
dig lopen er alleen nog jonge heksjes rond. U begrijpt wel dat veel 
van dat alles nog afstamt van heidense gebruiken van vroeger. Vaak 
heeft het ook te maken met de komst van de lente. In Nederland 
maakten we voor Pasen het huis schoon en kochten we nieuwe kle-
ren. Het was zeer interessant te horen hoe in de wereld naar Pasen 
werd toegeleefd en Pasen werd en wordt gevierd. 
Na de pauze vertelde mevrouw van Noort een verhaal ‘De Buur-
vrouw’ dat eindigde bij Pasen. Ze vertelde zeer boeiend en er werd 
ademloos geluisterd. Het speelde in de jaren zestig tussen twee bu-
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ren. De één met een intelligente zoon, de ander met een zoon met 
een verstandelijke beperking. Eigenlijk ging het over hoe je met el-
kaar omgaat, iets waar we het de laatste tijd binnen het kerkelijk 
gebeuren ook over gehad hebben. Elkaar ontmoeten, zien, accepte-
ren zoals we zijn. De één is niet beter dan de ander. Het is jammer 
dat we elkaar zo vaak onnodig grieven en verdriet doen. 
Het dankwoord door mevrouw de Bruijn werd bevestigd met applaus 
door de aanwezigen en de sprekers kregen een pot met paaseitjes 
mee.  
Dit was de laatste middag voor de zomer. In mei hebben we nog het 
reisje. Er zijn nog enkele plaatsten in de bus vrij en tot 3 mei kunt u 
zich opgeven bij mevrouw Kip tel: 37 24 67. De kosten zijn € 25,- 
Datum 16 mei. Vertrek om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats achter 
Albert Heijn. De bus staat om 10.15 uur klaar. Hopelijk tot 16 mei. 
Namens alle medewerkers een zonnige gezonde zomer gewenst. 
 
                          Joke Lubbers 

 
Gift 
 
Ontvangen voor onderhoud van de kerk € 85,- via mevr. de Jongh. 
Hartelijk dank! 
 
Vrijwillige bijdrage luisteraars Kerkradio 
 
Zaterdag 21 mei is er weer een rondgang voor een vrijwillige bijdra-
ge aan de kerkradio. 
’s Morgens tussen 10 en 12 uur kunt u Marion Houwers of Frits 
Schutten bij u aan de deur verwachten. 
 

    Bij voorbaat dank, uw diaconie. 
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Egyptisch Bijbelgenootschap wil ondanks tegenslag 
doorgaan met bijbelverspreiding 

                  
Kort na de gebeurtenissen in Egypte, waarbij president Mubarak af-
trad, stuurde Ramez Atallah, directeur van het Egyptisch Bijbelge-
nootschap een e-mail aan zijn collega in Nederland. Daarin vroeg hij 
steun voor bijbelverspreiding in zijn land. 
Atallah schreef: 'We verkeren in een nieuwe en spannende fase in de 
zoektocht naar de bestemming van Egypte. Mensen voelen zich 
machtig omdat ze de banden van het totalitaire systeem hebben ge-
broken. Deze periode biedt daarom ongekende kansen: juist nu wil-
len we  het hele volk bereiken met de boodschap van Gods liefde.'  
Helaas is de financiële situatie van het Egyptisch Bijbelgenootschap 
verslechterd. Vanwege de onrust kon de verkoop van boeken op de 
jaarlijkse boekenbeurs niet doorgaan. Bovendien moesten veel chris-
tenen in Egypte hun giften aan het Bijbelgenootschap stopzetten. In 
totaal mist het Egyptisch Bijbelgenootschap daardoor € 100.000,- 
aan inkomsten.  
Ramez schrijft verder: 'Om het volk van Egypte te bereiken met de 
Bijbel, zouden we eigenlijk voldoende bijbels en bijbelse literatuur 
beschikbaar moeten stellen. Helaas zijn onze financiële middelen 
hiervoor niet toereikend. Daarom vragen we u ons juist nu financieel 
te steunen.' 
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de vraag van Atallah in een 
extra mailing aan leden en donateurs onder de aandacht gebracht. 
Meer informatie over diverse buitenlandprojecten van het Nederlands 
Bijbelgenootschap zijn te vinden op www.bijbelgenootschap.nl. U 
kunt deze site ook bezoeken voor het geven van een gift. 
 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                     Nonja Kip 
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Door de woestijn op weg naar Pasen 
 

Project kindernevendienst 
veertigdagentijd 
 
Reisbureau KND takes you all 
the way for fourty days. De 
woestijn leeft, dat blijkt. De 
woestijn van de kinderneven-
dienst in de Johanneshof is 
na zes dagtrips (o.a. naar de 
bergen, de waterput en de 
bloem(bollen)velden) tot 
leven gekomen. Zondag 17 
april was Jeruzalem de 
bestemming.  
Foto onder: 5 zondagen met 
mooi en zonnig weer, geluk-
kig ook één met regen wat 
hard nodig was voor de groei 
van de bloemen in de woes-
tijn. 
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Reisleidster Mirjam geeft informatie over de dagtrip naar de waterput 

 
Via het scherm keken we hoe de woestijn veranderd was in 40 dagen 
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De woestijn tot leven gekomen ….. 
 
Voor een volledig ‘reisverslag’ zie de foto’s in het fotoalbum op 
www.pkn-lichtenvoorde.nl.  

Erik Schokkin 
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Jongerenkerk 
 

De laatste keer tijdens de 
jongerenkerk..   
 
Tijdens bijna alle bijeenkom-
sten hebben we het in het 
afgelopen seizoen met elkaar 

gehad over de schepping en alles wat 
daar mee te maken heeft, of juist niet – 
en wat dus juist inging tegen de schep-
ping, of dat wat de schepping vernielde. 

We hebben o.a. geschilderd en foto’s gemaakt. Afgelopen keer heb-
ben we van die schilderijen en foto’s een expositie gemaakt. Deze is 
te bezichtigen in de Johanneshof. 
 
Terwijl wij bezig waren, was de kindernevendienst druk bezig met 
het maken van Palmpasenstokken, en omdat ik toch het fototoestel 
bij me had: 

 
 

Ds. Prenger 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 5 juni  

De kopij moet uiterlijk woensdag 25 mei, zijn ingeleverd bij:  

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740 

Let op: Deze maand en voor het juli/augustusnummer niet bij Jan 

Gillissen 

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 
 
Weet je wat je viert? 
 
De eerste eeuw van onze jaartelling. Jeruzalem. Een stad die bruist 
van feestende mensen. Misschien wel zo’n sfeertje als met het bloe-
mencorso in Lichtenvoorde. Allemaal meedragend de eerste vruchten 
van de oogst. Soms een kleurig lint om de takken. Allemaal gekomen 
om als dank de eerstelingen te offeren. Men  viert het oogstfeest, 
Sjavoeot. Zeven weken na Pesach, na Pasen. Op de vijftigste dag,  in 
het Grieks de Pentekoste. Komt ons woord Pinksteren vandaan. Ie-
dereen blij. Iedereen weet waarom het feest is. Dankfeest. 
 
Een groep leerlingen op een openbare basisschool. Probeer hun uit te 
leggen wat christenen met Pinksteren vieren. Ik vertel het verhaal 
over de apostelen. Over hoe die vervuld werden van de Heilige 
Geest. Over de tongen als van vuur. En over hoe ze plots voor ieder-
een verstaanbaar waren. Welke taal ook. Samen proberen we er iets 
van te begrijpen. Uiteindelijk, concluderen ze, moet wat daar ge-
beurde met een goede geest te maken hebben. Omdat die van God 
komt. Zou je dat kunnen voelen? Het woord ‘geweten’ wordt ge-
noemd. In ons kringetje staat de kaars die we altijd aansteken voor 
de les. Heeft één van hen ooit om gevraagd of dat mocht. Deden ze 
ook in de kerk van oma. Het vlammetje beweegt. 
We gaan aan de slag met een stapel kranten. Bij de brandende kaars 
leggen we berichtjes die met de Geest te maken hebben. De Goede 
Geest. Op een stapeltje iets verder weg leggen we berichtjes die ‘niet 
goed’ voelen. Doorpratend terwijl we knippen, scheuren en kiezen 
lijken we iets van die Geest te ervaren, te voelen. Weer het woordje 
geweten. Je kan dingen weten door die geest. Die Geest van God, de 
Heilige Geest. Die helpt je te kiezen tussen goed en kwaad. Aan het 
eind van de les versnipperen ze de ‘niet goede’ knipsels en kiepen ze 
in de prullenmand. Weg ermee.  De boodschap over een Goede 
Geest, een geest die helpt en troost en die het slechte niet wil lijkt te 
zijn overgekomen.    
 
Hoeveel Nederlanders hebben nog weet van waarom ze lekker twee 
dagen vrij hebben met Pinksteren? Hoop zo dat dat groepje van toen 
er nog wel eens aan denkt. “Gelooft u dat echt?” vroeg één van hen 
me. Hij vroeg het vaker. “ Ja Kenny, ik geloof het echt.” “ Ik ook, 
geloof ik”, was zijn antwoord. Mooi toch. We wensen elkaar goede 
pinksterdagen. En een leven met en in Gods Geest. 

marja 
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Kerkdiensten  
 
donderdag 2 juni Hemelvaartsdag (wit) 
09.30 uur Dienst in de Johanneskerk 
 Ds. J.P. Prenger 
 Deurcollecte: Family Help Program 
 Koffiedrinken na de dienst. 
 
zondag 5 juni Zevende zondag van Pasen (wit) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer J. te Bokkel 
 Deurcollecte: Cantorij 
 
vrijdag 10 juni Huwelijksbevestiging van 
13.00 uur Anne-Marleen van Dalen en 
 Remon Rouwerhorst door 
 Ds. J. van Dalen 
 
zondag 12 juni Pinksterzondag (rood) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: mevr. H. Breedijk 
 Deurcollecte: KIA Zending 
 
zondag 19 juni Zondag Trinitatis (wit) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: mevr. J. Lubbers 
 Deurcollecte: Werkgroep Herold 
 
zondag 26 juni Tweede zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Afscheid Kindernevendienst 
 Welkom: de heer E. Schokkin 
 Deurcollecte: De Glind 
 
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 
 

Donderdag 2 juni is het Hemelvaartsdag. Het is een kerkelijke feest-
dag met oude papieren, maar tegenwoordig is het vooral een uit-
gaansdag geworden, dauwtrappend of fietsend. Voor een moment 
van bezinning komen we samen met gelovigen uit onze buurge-
meente Groenlo. Hartelijk welkom! 
 

Zondag 5 juni 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 12 juni vieren we het Pinksterfeest. Jeruzalem was gaande-
weg een stad geworden waar mensen uit allerlei landen en volken 
samenkwamen. Maar dan kan het wel lastig zijn om elkaar te ver-
staan! Bij het Pinksterfeest horen we hoe het geloof die grenzen kan 
slechten. Het mag een oproep zijn om elkaar te ontmoeten in geloof. 
 

Zondag 19 juni, 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 hoe Jezus zijn leerlingen opdraagt het evangelie uit 
te dragen; een oproep die staat, tot op de dag van vandaag. 
 

Zondag 26 juni nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8 in de 
kindernevendienst. Nu ze deze vorm ontgroeid zijn wacht hen vol-
gende uitdagingen. In de dienst geven we hen wat mee voor onder-
weg. We hopen ze natuurlijk in de andere vormen van kerk-zijn te 
mogen begroeten. Met de kinderen willen we er een feestelijke dienst 
van maken. 
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Deurcollectes juni  
 
Donderdag  2 juni  Family Help Program 
 
Zondag  5 juni  Cantorij 
 
Zondag 12 juni  KIA zending  
 
Zondag  19 juni  Herold 
 
Zondag  26 juni  De Glind 
 
Opbrengsten collectes maart / april 
 
  6  maart KIA zending     €  27,90 
  9 maart Verwarming     €  35,65 
13 maart 40dagentijd collecte (drugspastoraat) €  81,94 
20 maart 40dagentijd collecte (Comin)  €  73,37 
27 maart KIA diaconaat     €  71,90 
 3  april 40dagentijd collecte    €  57,95 
10 april 40dagentijd collecte    €  62,00 
17 april KIA totaal     €  72,90 
21 april De Hoop     €  37,15 
22 april Algemeen Kerkenwerk   €  26,50 
23 april De Glind     €  20,05 
24 april Paascollecte     €132,58 
       

                                                             Namens de diaconie:
                          Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA   
  
  1 juni Inloopmorgen   Adelaarswiek  09.30 uur 
  8 juni Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
15 juni Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
15 juni Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
16 juni Kerkrentmeestersverg. Richtershof  20.00 uur 
21 juni Beheerscie. Vredenhof Richtershof  20.30 uur 
22 juni Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
22 juni Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
29 juni Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
29 juni Kerkenraadsverg.   Consistorie  20.00 uur  
 
In de Johanneshof begint in september weer de Rummycub – com- 
petitie op maandagavond. 
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. 
 
 
Startzondag/gemeentezondag 
 
Ook dit jaar beginnen we het nieuwe seizoen 2011-2012 met een 
startzondag/gemeentezondag. Er is een voorbereidingscommissie 
gevormd bestaande uit de dames Marion Houwers, Bea Ton en Joke 
Lubbers. We beginnen uiteraard met een eredienst en daarna hopen 
we dat vele leden van onze gemeente blijven om met elkaar een ge-
zellige tijd door te brengen. We geven nu reeds de datum door, op-
dat u deze kunt noteren.  De datum: 28 augustus. 

Namens de kerkenraad 
Flip de Bruijn, scriba 
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LEVENSBERICHTEN 
 
 
In memoriam Roland Jan Ebbers 
 

Donderdag 28 april namen we in de Oosterkerk in Aalten in een 
drukbezochte dienst afscheid van Roland Ebbers, een geliefde zoon, 
broer, zwager, oom, een goedmoedig mens die deel uitmaakte van 
onze gemeenschap en actief betrokken was in de commissie Vorming 
en Toerusting. Het was, met zijn 38 jaar, een veel te vroeg afscheid 
maar de strijd die hij streed tegen de tumor in zijn hoofd viel deze 
keer niet te winnen.  
 

In de dienst had zijn naaste familie een belangrijke en ontroerende 
inbreng en werd een herkenbaar beeld geschetst van Ronald; iemand 
die altijd voor anderen klaar stond, handig, met een nuchtere kijk op 
zaken, altijd zichzelf én soms ondoorgrondelijk. Want over zijn diep-
ste zielenroerselen liet hij zich niet snel uit. 
 

In de woorden uit Psalm 139, over God die ons door en door kent, 
mochten we tot bemoediging horen dat Gods hand ons ook in het 
dodenrijk niet zal loslaten. Uit de Bergrede hoorden we over het Ko-
ninkrijk van God voor de nederigen van hart en het mogen wonen in 
het land van Gods belofte, voor de zachtmoedigen. Tot die nederigen 
van hart en die zachtmoedigen mogen we Roland Ebbers zeker reke-
nen, al zou hij zelf misschien zeggen: “We’j dat wal zeker?” 
 

Als protestantse gemeente Lichtenvoorde zijn we zeer dankbaar voor 
de inzet en inbreng van Roland. Of het nu ging om techniek, of zijn 
inbreng in de commissie Vorming en Toerusting, waar hij zich erg 
thuis voelde. Maar meer nog waarderen we Roland als mens. Een 
gewoon heel plezierig mens die je er heel goed bij kon hebben.  
 

De afgelopen periode begon zijn levensklok, als het ware, steeds 
langzamer te lopen om op eerste Paasdag, dag van opstaan, tot stil-
stand te komen. In de verwachting van de opstanding van de zijnen 
in het spoor van onze opgestane Heer, als eersteling, namen wij af-
scheid en vertrouwden Roland Ebbers toe aan Gods ontferming.  
 

Wij wensen zijn ouders, Jan en Ini, en de overige familie van harte 
Gods troostende ontferming toe.  
 

ds. J.J. Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 5 juni de heer E.J. Wamelink, Switbertushof 29, 83 jaar. 
11 juni de heer J.H. Schutte, Potgieterstraat 20, 82 jaar. 
15 juni de heer G.J. Kuiperij, Vincent van Goghstraat 17, 80 jaar.   
21 juni mevr. M. Koelmans in Antoniushove, 79 jaar. 
22 juni mevr. .H. Schutte – Wamelink, Potgieterstraat 20, 81 jaar. 
23 juni de heer F.H. ter Haar, Middachtenstraat 41, 88 jaar. 
26 juni mevr. M.J. de Harder – Polderman in Antoniushove, 91 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 

                  
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
24 april bij mevr. Holsbeeke, Switbertushof 27 en 
   de heer te Kronnie, Rembrandtplein 9. 
  1 mei  bij de familie Idema, Beethovenstraat 16 en 
   de familie Scholten, Oude Aaltenseweg 35. 
  8 mei  bij mevr. Van der Kieft, Huininkmaat 13 en 
   de familie Onnink, Bentinckstraat 13. 
15 mei  bij mevr. Heideman, Hoge veld in Aalten en                  
   de familie Roelofswaard in Varsseveld.   
22 mei  bij mevr. Peijs, Patronaatsstraat 20/07 en 
   de familie Wamelink, Meekesweg 10 in Vragender.  
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Huwelijk 
 

Op 10 juni treden Remon Rouwenshorst en Anne-Marleen van Dalen, 
IJsvogel 83, in het huwelijk. Anne-Marleen draait sinds kort mee met 
de kindernevendienstcommissie. De dienst, om 13.00 uur in de Jo-
hanneskerk, zal worden geleid door haar vader ds. van Dalen uit 
Varsseveld. Wij wensen hen van harte alle geluk toe! 

 
 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  

 
 
Voorbeden 
 
Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
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Geloven 
 
Geloven 
dat God voor ons kiest 
dat Hij ons aanraakt 
dat Hij er is 
als een vader 
als een moeder  
dag aan dag . . . 
 
Geloven  
dat Jezus ons aanziet 
naast ons gaat 

als een broeder 
als een zuster 
dag aan dag . . . 
 
Geloven 
in een vuurvlam 
die ons verwarmt 
van binnenuit 
Gods Geest 
Trooster 
dag aan dag . . . 
 
dat houdt ons op de been 
geeft ons leven zin 
en zekerheid 
dag aan dag 

marja 
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Kerkenraadsvergadering van 11 mei 2011 
 
 
 
 
 
De kerkenraad heeft de commissie van beheer Vredehof in zijn ver-
gadering uitgenodigd voor overleg en om te horen wat er bij hen 
leeft. De invalshoek is het recent uitgebrachte jaarverslag over het 
jaar 2010. In het vorige nummer van dit blad heeft u hierover infor-
matie gekregen van de commissie. Een zorgpunt van de commissie is 
een reeds enkele jaren bestaande vacature. De commissie is op zoek 
naar een persoon die vooral werkzaamheden verricht op de begraaf-
plaats. Steekt u graag de handen uit de mouwen, denk dan eens aan 
uw inzet hier. De heer Niewold neemt gaarne uw aanmelding in ont-
vangst. Vanuit de kerkenraad wordt veel waardering geuit voor het 
werk van de commissie en aangegeven dat de begraafplaats goed 
verzorgd is.  
Via de ingekomen post is de kerkenraad verzocht om   herbenoeming 
van de heren Houwers en Wiggers voor vier jaar in de commissie van 
beheer Vredehof. De kerkenraad stemt hiermee gaarne in. We zijn er 
blij mee dat deze commissieleden zich weer vier jaar voor de com-
missie willen inzetten.   
Namens de beheerderscommissie Johanneshof wordt verteld dat de 
aanschijnverlichting van de Johanneskerk zeer spoedig wordt afge-
rond. Inmiddels is deze geheel geplaatst. Op de trap, die toegang 
geeft tot het Vluchtelingen Informatie Punt, is een traplift geplaatst. 
Dit is voor de kerk zonder kosten. Waar nodig kunnen we er wel ge-
bruik van maken.  
Voor de kascontroles 2010 stellen zich leden van de kerkenraad be-
schikbaar.  
In het kader van de samenwerking met de Hervormde gemeente 
Groenlo is het voor dit jaar een actiepunt om de mogelijkheden van 
een gezamenlijk kerkblad te bezien. Tussen de moderamina van 
Groenlo en Lichtenvoorde en de beide huidige redacties heeft een 
vruchtbaar gesprek plaatsgevonden. De afspraak is gemaakt een 
werkgroep in het leven te roepen, die gaat nadenken over de moge-
lijkheden van een nieuw gezamenlijk kerkblad. Inhoud, vorm en fi-
nanciën zullen aandachtspunten zijn. De werkgroep gaat bestaan uit 
vijf leden, twee uit Groenlo en drie uit Lichtenvoorde. Namens Lich-
tenvoorde zullen ds. Hinkamp en mevrouw Koster (redactie Onder-
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weg) in de werkgroep zitting nemen. Een derde persoon wordt nog 
benaderd. Voor Groenlo zullen deelnemen de heer ter Horst (scriba) 
en mevrouw Spekkink (redactie Nieuwsbrief).         
Vorming en Toerusting komt vervolgens aan de orde. Het program-
ma voor het seizoen 2011-2012 is bijna compleet met een gevari-
eerd programma. Een tipje van de sluier alvast. Ds. H. Bouma (dich-
ter, schrijver, predikant) en ds. Grandia (IKON) komen. Verder ko-
men Vincent van Gogh en iconen langs. Er is een bezoek aan de Rus-
sisch-orthodoxe kerk in Deventer en er is een cyclus over de Doornse 
Catechismus met de predikanten Hinkamp, Prenger en Willems. Aan 
het begin van de zomer verschijnt een volledig overzicht in een pro-
grammaboekje.  
Betreffende de kindernevendienst zal in de tweede helft van dit jaar 
toch iedere zondag kindernevendienst zijn. Er is aanvulling gevonden 
voor de leiding. De invulling zal via een ander programma gaan 
plaatsvinden. Ds. Hinkamp maakt een voorzet hiervoor. Er komt 
meer nadruk op de Bijbelse verhalen. Echter wel in eigentijdse vorm.  
De leiding van de kindernevendienst zal op een geëigend tijdstip zelf 
verdere informatie geven.  
De start-/gemeentezondag is op 28 augustus. Een korte aankondi-
ging treft u elders in dit blad aan. In het juli/augustusnummer volgt 
meer informatie.  
Betreffende “anders kerk zijn” hebben we u bericht dat de kernge-
dachte is om één keer per maand op zondag een andersoortige in-
vulling te geven aan de eredienst. Daarbij zullen beide predikanten 
aanwezig zijn. Op de andere zondagen blijft een meer traditionele 
eredienst. Op de startzondag wordt een eerste aanzet gegeven en 
verder is de vaste zondag de eerste zondag van de maand, te starten 
in oktober. De opzet is gericht op meerdere doelgroepen met meer-
dere opties ter keuze. Er zal ook aandacht zijn voor kinderen of een 
jongerendienst. Tevens is er muzikale medewerking van de heren 
Meerdink en Tieltjes. Het concept wordt nog verder uitgewerkt.   
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 heeft de volgende projecten 
ondersteund: 
 
KIA, Bangladesh: verpleegstersopleiding meisjes uit minder-
heidsgroepen 
 
Het christelijke ziekenhuis Chandraghona ten noorden van de stad 
Chittagong is een groot algemeen ziekenhuis met een lepracentrum 
en een basisgezondheidsprogramma. Het ziekenhuis herbergt een 
opleidingsinstituut voor verpleegkundigen, waar christelijke meisjes 
en meisjes uit andere minderheidsgroepen een opleiding kunnen vol-
gen. Deze vrouwen komen vaak niet in aanmerking voor overheids-
opleidingen omdat zij als minderheidsgroepen achtergesteld worden 
door de overheid. Na hun opleiding gaan zij vaak werken in lokale 
ziekenhuizen. De studenten dragen naar vermogen bij aan de oplei-
dingskosten, maar dat is niet voldoende. Daarom wil Kerk in Actie 
hen graag ondersteunen met een bijdrage 
 
Meer informatie bekijk de website op: www.kerkinactie.nl/projecten/ 
 
KIA, Ethiopië: Training voor hulpverleners seksueel uitgebuite 
kinderen 
 
De organisatie Forum on Sustainable Children Empowerment (FSCE) 
is opgericht in 1989  en komt op voor de belangen van kwetsbare 
kinderen die onrecht wordt aangedaan. Ze werkt in vijf steden in 
Ethiopië (Addis Abeba, Nazareth, Dessie, Bahir Dar en Dire Dawa) 
met straatkinderen, seksueel misbruikte- en uitgebuite kinderen, 
fysiek mishandelde kinderen, kinderen in conflict met de wet, slacht-
offers van kinderhandel en weeskinderen. FSCE zorgt er voor dat de 
rechten van deze kinderen gerespecteerd worden, dat ze toegang 
krijgen tot basisvoorzieningen en zo weer hoop krijgen voor hun toe-
komst. 
 
Meer informatie bekijk de website op: www.kerkinactie.nl/projecten/ 
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KIA, Nigeria: Dialoog tussen christenen en moslims 
 
JPRM, de beweging voor rechtvaardigheid, vrede en verzoening, 
werkt in centraal Nigeria aan vreedzaam samenleven op lokaal ni-
veau. Sinds 2000 zijn er felle conflicten geweest tussen christenen 
en moslims, waarbij veel doden vielen en complete dorpen werden 
platgebrand. Meestal is niet de religie zèlf de reden van de proble-
men, maar gaat het om grondrechten of oneerlijk verdeelde rijkdom. 
Ook in 2007 en 2008 was de situatie op een aantal plaatsen gespan-
nen. JPRM wil vreedzaam samenleven bevorderen door mensen sa-
men te laten werken aan projecten die voor de gemeenschap belang-
rijk zijn, zoals alfabetisering en watervoorziening.  
 
PRM is ervan overtuigd dat de mensen niet alleen samen moeten 
praten, maar ook moeten samenwerken. Zo organiseert de JPRM 
activiteiten als volwassenenonderwijs, dorpsontwikkeling en gehandi-
captenprogramma's. Daarbij worden de mensen uit de gemeen-
schappen uitgenodigd om lid te worden van JPRM. Deze leden uit 
inmiddels al een honderdtal dorpen op het platteland van Nigeria 
verplichten zich om samen met andere dorpsgenoten van verschil-
lende stammen en culturen te werken aan vooruitgang en ontwikke-
ling voor de eigen gemeenschap. De leden betalen ook contributie 
aan de JPRM. Zo brengen ze geld bij elkaar waarmee kleine bedrijfjes 
worden opgezet of voorzieningen worden aangelegd ten behoeve van 
de gemeenschap zoals een weg, drinkwater of het opknappen van 
een schooltje. Stafleden van JPRM coachen dit proces en sluiten 
nauw aan bij de lokale mogelijkheden en kansen.  
 

Meer informatie bekijk de website op: www.kerkinactie.nl/proje 
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Over God gesproken 
 
Onder deze titel organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een 
cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden in Deventer. De 
kernvakken die aan de orde komen zijn: Oude testament, Nieuwe 
testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsvragen, Liturgiek, Diaconaat, 
Pastoraat en Het Joodse leven. Daarnaast zijn er toegevoegde vak-
ken zoals spiritualiteit en filosofie. Het is een cursus voor iedereen 
met vragen over geloof, bijbel, kerk, samenleving en zingeving. Er 
zijn geen toelatingsvoorwaarden en geen tentamens. Het aantal 
deelnemers is gemaximeerd op 20.  
De cursus is op donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.10 uur. De 
eerste cursusdag is op 22 september 2011. De cursus omvat ca 30 
lesochtenden. De kosten zijn € 200. Mochten de kosten een bezwaar 
zijn, dan is overleg mogelijk. Aanmelding en nadere informatie bij de 
heer F. Sick, Deventer, tel 0570-612545, e-mail  
ferdisick@yahoo.com. In de Johanneshof kunt u waar gewenst de 
folder inzien. 

Namens de kerkenraad 
Flip de Bruijn, scriba        

 
Giften 
 
Via ds. Hinkamp een gift van  € 20,- en een gift van € 10,- voor het 
pastoraat.  
Ontvangen € 10,-- via de heer Tamminga en € 10,-- via mevrouw 
Tieltjes bestemd voor de ouderling bloemendienst; 
Via mevrouw Lubbers ontvangen € 10,-- voor de Johanneskerk; via 
de heer Te Bokkel € 20,00 voor de PVG en € 15,-- via mevrouw Tiel-
tjes voor ‘Onderweg’. Tot slot nog een gift van € 10,-- per bank voor 
het Paasontbijt. Alle gevers hartelijk dank! 
 
Kledinginzameling 
Deze maand is de kledinginzameling op zaterdag 25 juni van 09.00 
tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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Solidariteitskas 2011 
 
“Van gemeenten voor gemeenten: als het erop aankomt.” 
 
Zoals jaarlijks in het voorjaar gebruikelijk is, ontvangen alle 
(doop)leden van de Protestantse Kerk Nederland het verzoek een 
bijdrage over te maken ten behoeve van de zogeheten Solidariteits-
kas. De gevraagde bijdrage bedraagt € 10,= en is per acceptgiro te 
voldoen. 
Wij bevelen dit verzoek van harte bij u aan. 
Ook al merken we het in de dagelijkse gang niet altijd: als plaatselij-
ke gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de 
gemeenten in andere plaatsen.  
En soms gaat het in een gemeente even wat minder goed. De Solida-
riteitskas is in het leven geroepen om gemeenten te helpen die tijde-
lijk een overbrugging nodig hebben. 
Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te be-
talen die noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te 
brengen zijn. Vooral voor het pastoraat, zoals voor dovendiensten en 
pastoraat voor de koopvaardij. Of voor binnenvaartschippers die veel 
onderweg zijn. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten 
die alleen met elkaar kunnen worden uitgevoerd. 
Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle 
leden van de Protestantse Kerk nodig.  
Als protestantse gemeente zijn wij verplicht om voor ieder (doop)lid  
€ 5,= af te dragen aan deze Solidariteitskas.  
Wanneer wij echter door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze 
verplichte afdracht, dan komt dat ten goede aan onze eigen gemeen-
te. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van   € 10,=. 
Een klein bedrag, maar van grote waarde. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw 
en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke 
werk binnen de Protestantse Kerk? 
Ter illustratie: Ook gedurende het jarenlange restauratietraject van 
onze Johanneskerk en bij de realisatie van de Johanneshof zijn be-
dragen vanuit de Solidariteitskas ontvangen. 
Wilt u nog meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact 
op met uw kerkenraad of kijk op de website:  
www.pkn.nl/solidariteitskas. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
                                      Namens het college van kerkrentmeesters, 
                                                       Gerard van Lochem, voorzitter 



16 

Kids Express 
 
 

                 
 
 
Binnenkort start een nieuw samenwerkingsproject van het NBG, 
PKN/JOP en Kerk in actie: De Kids Express. 
De Kids Express is een interactieve ‘experience’ bedoeld voor kinde-
ren tussen de 8 en 12 jaar. Tot 2014 bezoekt de Kids Express scho-
len, kerken en bibliotheken. Aan de hand van vijf thema’s ervaren 
kinderen welk appèl de Bijbel op je doet. 
De Kids Express bestaat uit vijf caravans. In elke caravan staat een 
bijbelverhaal centraal. Daaraan wordt een thema gekoppeld, bijvoor-
beeld hulp bieden aan mensen die kwetsbaar zijn. Kinderen van 8 tot 
12 jaar ontdekken spelenderwijs dat zij wat kunnen betekenen voor 
een ander. Ze krijgen te maken met verschillende keuzes. Kiezen is 
moeilijk, want er is geen goed of fout. Door het maken van keuzes 
ontwikkel je wel een eigen mening. Een mening over wat jij belang-
rijk vindt om te doen voor je eigen omgeving. 
 
Verhaal 
De bezoekers van de Kids Express zijn onderdeel van een spannend 
verhaal. Op een dag vinden, Rob, Esmee en Rachel een caravan op 
het plein bij hen in de buurt. Ze nemen een kijkje en dan gaat het 
mis. De caravan blijkt een tijdmachine te zijn van Ralf. Ralf is een 
onhandige engel en heeft de kinderen per ongeluk naar een andere 
tijd geflitst. Zo komen de kinderen in aanraking met vijf bijbelverha-
len, maar ze willen weer gewoon terug naar huis! De bezoekers kun-
nen hen terug helpen. Hoe dat kan? Dat zie je in de Kids Express! 
 
De Kids Express is een product van JOP (Jongerenwerk Protestantse 
Kerk), Kerk in Actie en het Nederlands Bijbelgenootschap. Voor meer 
informatie kijk op www.kids-express.nl 
 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 

                   
Een jaarlijks evenement van de PVG is het reisje. Deze keer bezoch-
ten we twee plaatsen in de buurt van Dwingelo in Drente. Het bij-
zondere was dat we voor de eerste keer samen met de HVD van 
Groenlo op pad gingen. ‘Groenlo’ zat al in de bus toen onze, bijna 
vaste, chauffeur Sander ter Bogt de parkeerplaats opreed. Het weer 
zag er grijs uit, maar in de bus heerste meteen al een goede stem-
ming. Er werd heel wat bijgepraat. Tussendoor gaf Sander informatie 
over alles wat er onderweg te zien was. Zoals meestal in mei liet de 
natuur zich van haar beste kant zien en wij genoten ervan. De boer-
derijen pronkten tussen al het groen en ook de dieren lieten zich niet 
onbetuigd, zodat de toch verre reis niet lang duurde. 
In Spier was onze eerste stop bij restaurant ‘Schortinghuis’, waar we 
na een drankje een heerlijk diner voorgeschoteld kregen. Weer door 
de prachtige natuur ging het naar Leggelo, een dorpje in de buurt 
van Dwingelo, waar we de ‘Rosinkhof’ bezochten. Een grote boerde-
rij, waarvan de boer en de boerin ieder apart een ambachtelijk be-
drijf met winkel hebben. De boerin maakt advocaat en liet op dia’s 
de bereidingswijze zien, alsook beelden van de omgeving. De boer 
hebben we niet gezien, maar hij maakt de likeuren. Daarna ging de 
‘fles’ open. We proefden de likeuren en voor ieder waren er vijf cups 
met elk een andere smaak advocaat. De middag werd op de ’Rosink-
hof’ afgesloten met koffie en cake. Het was allemaal erg lekker, ik 
heb niet gemerkt dat er iemand te diep in het glaasje had gekeken. 
Goedgehumeurd en voldaan begonnen we aan de terugreis en om 
19.15 uur waren we terug bij de Johanneshof. De ‘Grolsen’ waren in 
Groenlo al uitgestapt, het reisje was hen deze eerste keer heel goed 
bevallen. 
In de Johanneshof stond de koffie met rozijnenbollen al klaar, ver-
zorg door Gerrit van Lochem, ook dat ging er met smaak in. En zoals 
altijd ging een ieder moe maar voldaan huiswaarts. 
Hans Hinkamp heeft van deze dag heel wat foto’s gemaakt, die hij te 
gelegener tijd vast wel een keer zal laten zien. 
Namens alle medewerksters van harte beterschap voor onze zieken 
en voor iedereen een gezonde en zonnige zomer gewenst. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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JEUGDRUBRIEK 
 
 
 
 
 
 

Nog maar een paar weken en dan is 
er al weer het einde van dit 
schooljaar. De oudste kinderen van 
de kindernevendienst gaan dit jaar 
voor het laatst naar de basisschool 
en dus ook naar de 
kindernevendienst. Na de grote 
vakantie volgt voor hen een nieuwe 
tijd waarin ze steeds meer hun eigen 
weg zullen gaan.  

 
 
 
 
 

 
Eigen wegen 

 
In een land van zon en regen 

Op je eigen benen staan. 
Eigen keuzes, eigen wegen 
En wij zullen met je gaan. 

 
In het land van nu en later 

Doen wij nu een stapje terug. 
Maar we zijn er wel, ook morgen 

als een steuntje in de rug. 
 

Naar een land van toekomstdromen 
Reizen wij, elkaar nabij. 

Onderweg, in licht en donker, 
Draagt Gods zegen jou en mij. 
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Volgens goede gewoonte zwaaien we hen, met toepasselijke cadeau-
tjes voor onderweg, nog even feestelijk uit en gaan we daarna met 
z’n allen iets leuks doen. Dit gebeurt op zondag 26 juni (hopelijk 
heeft iedereen dan nog voldoende energie over na de avondvier-
daagse!). 

Ben je nieuwsgierig en heb je zin 
om er samen met ons iets leuks van te maken kom dan op zondag 
26 juni om 9.30 uur naar de Johanneskerk en doe met ons mee.  
 

Leiding kindernevendienst 
 
Afscheid en nieuwe leiding 
        

Zondag 26 juni nemen we ook af-
scheid van Mirjam Boomkamp als 
leiding van de kindernevendienst. 
Tegelijkertijd met het afscheid van de 
kinderen van de kindernevendienst 

zullen we Mirjam deze zondag ook nog een keer in het zonnetje zet-
ten.  
Het is jammer dat Mirjam er mee stopt, maar gelukkig is er inmid-
dels versterking gevonden in Anne-Marleen van Dalen en Erica Atte-
ma. De afgelopen periode hebben zij al een aantal maal meege-
draaid. Fijn dat jullie je hiervoor willen inzetten en veel plezier toe-
gewenst bij de kindernevendienst. 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

De kopij moet uiterlijk woensdag 22 juni, zijn ingeleverd bij:  

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

Let op: Deze maand niet bij Jan Gillissen 

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 JULI EN AUGUSTUS 
 
Eénmaal per maand een andersoortige invulling geven aan de ere-
dienst. Las u het ook in het kerkenraadsverslag vorige maand?  
 
Al weer lang geleden. Een vuilniszak gevuld met kleren die nichtjes,  
neefjes of buurkinderen te klein zijn wordt leeggehaald. In een trui 
zo groot dat hij als een tent om haar heen hangt roept dochter blij: 
“Kijk, deze pas ik!” Zoon geperst in een sweater zo krap dat elke 
beweging onmogelijk is, de afbeelding van Mickey Mouse zo in de 
breedte uitgerekt dat het op een lachspiegel lijkt, roept: “Deze gaat 
goed hoor!” Zoon nummer twee in een goed passende leuke trui 
mompelt ruimhartig: “Deze trui prikt. Doe die maar naar Polen”. De 
jongste, één jaar oud, kijkt toe. Herkenbaar? Wat opvalt, hoe krap of 
hoe ruim ook, als het goed voelt wordt het goedgekeurd. Wat niet 
plezierig voelt mag een deur verderop.  
 
Een kerk vol gemeenteleden. Allemaal aan het passen en meten. 
Iemand strak ingeklemd tussen oude gewoontes en tradities roept: 
“Gaat prima!” Een ander ervaart juist ruimte als plezierig. Iemand 
die de kriebels krijgt van opwekkingsliederen roept: “Doe die maar 
naar de buren”. De kleinsten kijken toe. Daar staan we dan. Passend 
en metend. Wegkijkend van de spiegel misschien. De spiegel waarin 
je kan zien of iets te ruim zit of te strak. Of iets moet worden inge-
nomen of uitgelegd. Allemaal een andere maat. Allemaal een andere 
smaak. En toch . . . ook allemaal iets gemeenschappelijks. Een jas 
die iedereen past. De jas door God om onze schouders gelegd. De 
mantel van liefde. Als je met die mantel om in de spiegel kijkt dan 
kijk je ineens anders naar die kleren eronder. Van die bij anderen zie 
je dat ze die ander passen. Zoals die van jezelf jou passen.  
 
Een andersoortige dienst. Moet dat nou? Waarom niet. Waarom niet 
proberen of die je ook past. Als je hem niet aantrekt zal je het niet 
weten. Hem aantrekt onder die liefdesmantel. Eens per maand. En 
de andere keren weer naar die vertrouwde eredienst.   
 
Eénmaal per maand een andersoortige invulling van de dienst. Twee 
maanden om erover na te denken. Komt u en kom jij ook passen? Ja 
toch zeker. Een goede zomer gewenst. En tot de startzondag. 
    

marja 
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Kerkdiensten  
 
zondag 3 juli Derde zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J. van Dalen uit Varsseveld 
 Welkom: de heer Van Doorn 
 Deurcollecte: Jeugdwerk  
 
zondag 10 juli Vierde zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer Van Lochem 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 17 juli Vijfde zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. F.Th. Lunshof – Klein uit Varsseveld 
 Welkom: de heer Langbroek 
 Deurcollecte: De Hoop 
 
zondag 24 juli Zesde zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur De heer S. Kuijt 
 Welkom: de heer Koster 
 Deurcollecte: Pastoraat 
 
zondag 31 juli Zevende zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur De heer J.E.G. Baars uit Dinxperlo  
 Welkom: de heer Schokkin 
 Deurcollecte: Diaconaat 
 
zondag 7 augustus Achtste zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer Langbroek 
 Deurcollecte: Pastoraat  
 
zondag 14 augustus Negende zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal 
 Welkom: mevrouw Breedijk 
 Deurcollecte: Kerkradio 
 
zondag 21 augustus Tiende zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. R. Willems – Joosten uit Groenlo 
 Welkom: mevrouw Lubbers 
 Deurcollecte: KIA Zending 
 
vrijdag 26 augustus Huwelijksbevestiging van 
11.00 uur Irene Bredenhoff en Jan Hulzink door 
 Ds. J.J. Hinkamp 
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zondag 28 augustus Elfde zondag van de zomer (groen) 
09.30 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer Koster 
 Deurcollecte: Algemeen kerkenwerk 
 
 
In verband met de vakantieperiode is er op de zondagen 
3 juli en 7 augustus geen kindernevendienst 
 
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 
 

In de vakantieperiode zijn er geen nadere gegevens over de inhoud 
van de erediensten.  
 
Zondag 28 augustus gaan we het nieuwe seizoen met de Startzon-
dag. We hopen er met elkaar weer een leuke, gezellige, dag van te 
maken!  
 
In vreemde dienst 
 
De tijd van vakantie en op reis gaan, is weer aangebroken. Voor een 
aantal reizenden betekent dat soms om een kerkdienst te bezoeken 
in een andere plaats, ook zelfs in het buitenland. 
Voor de gemeenteleden is het altijd leuk om in Onderweg iets over 
uw ervaringen in een andere kerk te lezen.    
De redactie zal het erg op prijs stellen om uw stukje in een volgend 
nummer te mogen plaatsen. 
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Deurcollectes juli/augustus 
 
Zondag   3 juli  Jeugdwerk 
 
Zondag  10 juli  Onderhoud gebouwen 
 
Zondag  17 juli  De Hoop 
 
Zondag   24 juli  Pastoraat 
 
Zondag   31 juli  Diaconaat 
 
Zondag  7 aug  Pastoraat 
 
Zondag  14 aug  Kerkradio 
 
Zondag  21 aug  KIA, zending 
 
Zondag 28 aug  Algemeen Kerkenwerk 
 
 
Opbrengsten collectes mei 
 
01-mei Missionair Werk & kerkgroei.  € 47,50  
08-mei Onderhoud gebouwen   € 66,67  
15-mei San Paulo     € 92,60  
22-mei Kerkradio     € 35,55  
29-mei KIA, werelddiaconaat   € 54,49  

       
               Namens de diaconie:

   Jeroen Wildenbeest 
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AGENDA 
  
  6 juli   Inloopmorgen   Adelaarswiek  09.30 uur   
13 juli   Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
20 juli   Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
27 juli   Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  1 aug. Werkgroep Onderweg Richtershof  20.00 uur 
  3 aug. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
10 aug. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
17 aug. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
17 aug. Vergadering V & T  Richtershof  10.00 uur 
24 aug. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
24 aug. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
25 aug. Kerkrentmeesters  Richtershof   20.00 uur 
31 aug. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
31 aug. Moderamen   Richtershof   20.00 uur 
 
 
In de Johanneshof begint in september weer de Rummycub – com-
petitie op maandagavond. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboorte  

“Het begin van een nieuw leven, ontroerend mooi en klein. Het is 
eigenlijk niet te beschrijven, hoe blij we met jou zijn.” dát schreven 
René Krabben en Ina Zondag, Kerkhoflaan 9, over de geboorte van 
hun dochter Nicole Janneke Josefien. Nicole werd geboren op 12 juni. 
Wij wensen hen en de ‘grote zussen’, Annemiek en Ilse van harte 
geluk toe. 

André en Henrieke Koskamp - Kobus, Aladnaweg 23 in Aalten, 
mochten de geboorte van hun eerste kind vieren op 20 juni; een 
zoon, die de naam Brent heeft meegekregen. “Geboren uit liefde, 
kostbaarder dan goud. Een nieuw leven, aan ons toevertrouwd”. Van 
harte proficiat. 

Wij wensen beide gezinnen Gods zegen toe om hen, met dit nieuwe 
leven, te dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

In memoriam Harmanna te Nijenhuis-van der Sleen  
 
Op 23 mei 2011 is Harmanna te Nijenhuis-van der Sleen - Mona – 
overleden. Mona was geboren in een groot gezin in de buurt van 
Hoogeveen. Op haar achtste verhuisde ze naar Enschede omdat haar 
vader als timmerman kon werken in de Textiel. Maar die Drentse 
roots namen een grote plaats in in haar leven, en in het leven van 
haar hele familie, haar ouders en haar broers en zussen. In Enschede 
ging ze naar school – na de basisschool de Mulo en daarna een se-
cretaresse opleiding. Ze kon aan het werk als data-typiste. Ze 
trouwde met Rinus, en al snel werd Sylvia geboren.  
In 1984 verhuisde het gezin naar Lichtenvoorde vanwege het werk 
van Rinus, maar Mona bleef werken in Enschede. Eigenlijk heeft ze al 
die jaren tot 1996 gewerkt, met tussendoor even een periode niet. In 
december van datzelfde jaar kreeg ze het herseninfarct. Het heeft 
een enorme impact gehad op haar leven. Ze trok zich wat terug en 
had weinig energie en fut. Van de kinderen en de kleinkinderen kon 
ze gelukkig nog wel genieten.  
Langzaamaan kreeg ze wat meer energie. Ze ging vrijwilligerswerk 
doen in het asielzoekerscentrum. Daar heeft ze erg van genoten: ze 
bloeide er weer van op. En ze had geen oordeel: het ging haar om de 
mensen. Dat was kenmerkend voor haar: haar niet-oordelen. 
Naast dit werk hield ze ervan om thuis leuke dingen te doen. Met de 
kleinkinderen, maar ook alleen vermaakte ze zich met het lezen van 
boeken – en met het maken van sieraden – ze was creatief, kunst-
zinnig. En attent. Ze stuurde kaartjes naar allerlei mensen, vergat 
geen verjaardagen of huwelijken.  
Ze verheugde zich erg op de vakanties. Zeker naar Griekenland – het 
klimaat was waarschijnlijk ook goed voor haar: ze vond het er heer-
lijk. Maar haar beperkingen hielden haar misschien wel meer in de 
greep dan je in de gaten had. 
Het geloof zat dieper dan je van de buitenkant kon zien – ze praatte 
er ook niet zo over – maar het was er. De liederen die we tijdens de 
kerkdienst zongen heeft ze zelf uitgekozen.Ze had een lied gevonden 
dat voorgelezen moest worden tijdens haar begrafenis. 
Het zegt veel over hoe zij dit leven en het leven na dit leven zag. 
Een land, een land om van te dromen 
Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen, met tranen in hun ogen 
‘Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij 
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 
toe!                                                               Ds. Jan-Peter Prenger 
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In memoriam Johanna Hendrika ten Have - Oonk 
 

Zaterdag 28 mei namen we in de Johanneskerk afscheid van Jo ten 
Have - Oonk, als (schoon)moeder, oma, familie, een mens die deel 
uitmaakte van de levenskring. De laatste jaren leefde ze een ingeto-
gen bestaan in verzorgingshuis den Es in Varsseveld, waar ze zich 
liefdevol verzorgd wist.  
 

Met het klimmen van de jaren was haar wereldje steeds kleiner ge-
worden. Geestelijk, doordat ze door een vorm van Artrose in de klei-
ne hersenen steeds meer in moest leveren. Maar ook in een ander 
opzicht. Van het eens zo grote gezin Oonk, waarin ze opgroeide, met 
tien broers en zussen werd ook de kring steeds kleiner. Als op één na 
oudste van een groot gezin betekende dat al op jonge leeftijd aan-
pakken en uit werken in de huishouding (‘in betrekking’).  
 

Toen ze na de oorlog haar man leerde kennen leidde haar weg naar 
Lichtenvoorde. Na eerst een aantal jaren aan de Aaltenseweg kwam 
er een lange periode aan de Hugo de Grootstraat. Hier werd ook haar 
zoon Jan geboren. Op 55 jarige leeftijd moest ze onverwacht alleen 
verder door het overlijden van haar man. Haar zelfstandigheid hielp 
haar op weg.  
 

In onze kerkgemeenschap nam ze deel aan activiteiten zoals het 
rummikubben. Zwemmen, sjoelen, puzzelen, wat tv kijken en vaste 
contacten met haar familie en af en toe op vakantie en spelletjes met 
haar kleinkinderen gaven haar leven in die tijd kleur. 
 

Ondanks haar broze lichaam regen de jaren zich aaneen. Maar on-
langs kwamen er grotere lichamelijke problemen. Haar lichaam liet 
haar, niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk in de steek. Jo ten 
Have - Oonk overleed, in alle rust en stilte, op de leeftijd van 88 
jaar; het was goed zo. 
 

In woorden van Gods trouw mochten we bemoediging vinden; dat 
God verder gaat waar wij moeten loslaten. Wij wensen haar zoon Jan 
en zijn gezin van harte Gods troostende ontferming toe.  
 

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Carolina Gerharda Wevers - Lanting 
 

Zaterdag 11 juni namen we afscheid van Carla Wevers - Lanting, een 
lieve (schoon)moeder en trotse oma. Dat de Johanneskerk vol was 
met familie en belangstellenden was voor de kinderen en kleinkinde-
ren niet verwacht en hartverwarmend. Hun eigen inbreng, in woord 
en gebaar, maakten het tot een warm en ontroerend afscheid.  
 

Al enkele jaren kampte ze met een broze gezondheid en was ze aan-
gewezen op een nierdialyse. Een hartstilstand luidde haar levensein-
de in. Ze overleed, op de leeftijd van 74 jaar, na een bewogen leven.  
Na het tragische overlijden van haar man Henk in 1979 moest ze 
alleen verder met twee kinderen van tien en twaalf jaar, Inge en 
Reinder. Met de hulp van de buurt van de Heckinckstraat bouwde ze 
een leven op met de kinderen. In al die jaren bleef ze zich, over de 
dood heen, steeds nauw verbonden voelen met haar man Henk.  
 

De herinnering aan hem hield ze levend met kleurrijke verhalen. 
Trots was ze op de activiteiten van de kleinkinderen. Het bezoek van 
kinderen en kleinkinderen gaf kleur aan haar leven. Evenals het zit-
ten in tuin, met een boek, een kopje thee en de vogels om haar 
heen.  
De woorden van Prediker, ‘God haalt wat voorbij is altijd weer terug’ 
klonken tot een troost en bemoediging. Op de begraafplaats was er 
een gedicht van Nel Benschop, dat voor haar grote betekenis had. 
Het verwoordde nu het gevoel van haar kinderen en kleinkinderen. 
 

Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen 
Bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; 
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, 
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis. 
Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven 
Je bent verlost van onvolkomenheid, 
Van pijn en van verdriet. God zal je geven 
Een onbegrensd geluk in een onbegrensde tijd. 
Je bent niet dood. - maar ach, we zullen je missen 
zoals een mens de meest geliefde mist 
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen 
en ik geloof:  God heeft zich niet vergist. 
Dat God haar kinderen en kleinkinderen mag troosten in het verdriet 
om het gemis van hun moeder en oma. 

ds. J. J. Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
17 juli   mevr. G.J.H. Schokkin - Schutte, Aladnaweg 28, 83 jaar. 
           mevr. G.H. Twigt – Brusse, Het Hoge Veld in Aalten, 85 jaar. 
22 juli   mevr. E.H. Eskes – Sironde, Patronaatsstraat 22/18, 88 jaar. 

 de heer D.R. van Binsbergen, Groenewoudseweg 13,   
 3945  BC in Cothen, 84 jaar. 

26 juli   de heer G. Kestens,, patronaatsstraat 20/11, 80 jaar. 
27 juli   mevr. G.H. Hillen–Heinen, Broekboomstraat 42/15, 88 jaar. 
  2 aug. de heer W.F. Aalbers, Franciscanerhof 8, 84 jaar. 
  4 aug. de heer Th.J. Duenk in Antoniushove, 89 jaar. 
           de heer D. Kip, Staringstraat 34, 78 jaar.    
13 aug. de heer J.S. Gillissen, Rossinistraat 10, 80 jaar. 
15 aug. de heer A. Bosch, Dr. Schaepmanstraat 25, 79 jaar. 
22 aug. mevr. S.C. Maters–de Jager, Patronaatsstr. 20/02, 86 jaar. 
25 aug. mevr. A. ten Broeke-Stronks, Goudenregenstr. 35, 82 jaar. 
           mevr. J.W. Hillen – ter Haar, Schaarweg 6, 79 jaar. 
27 aug. mevr. G.A. Sironde - Kuijk, Varsseveldseweg 7/44, 81 jaar. 
31 aug. mevr. J. Schuurman – Nijhof, Esstraat 10/28, 79 jaar. 
  4 sep. mevr. E. Hiddink – Aarnink, Franciscanerhof 16, 79 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u 
allen, gebracht op: 
29 mei  bij mevr. Heusinkveld in Antoniushove  
           en de familie Ebbers, Markerinkdijk 2 in Barlo. 
  5 juni  bij de familie Heuzinkveld, Op den Akker 10 en 
   mevr. Wansing, Wilgenstraat 6. 
12 juni  bij de familie Helmink, Gebr. Ketteringstraat 16 en 
   de familie Tornij, Watersnipstraat 2. 
19 juni  bij de familie Spieker, Kleuterstraat 31 in Zieuwent en 
   de familie Van de Giessen, Sweelinckstraat 4. 
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Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  

 
Voorbeden 
 
Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
 
Zoek en breng wat zon 
 
Heb je het goed?  
Ben je gelukkig? Zit je in de 'zon'?  
Denk dan aan heel veel anderen 
en gun ook hen een plekje in de zon! 
Want vergeet nooit,  
ook je buren, ook je concurrenten, 
zelfs je vijanden  
hebben recht op een beetje 'succes', 
op wat vreugde en een handvol 'geluk' in het leven. 
 

Hinder nooit een ander op zijn weg naar het geluk 
en in zijn zoeken naar wat 'zon'. 
Schep vreugde om je heen. 
Het is veel te donker in de harten van de mensen. 
 

Breng 'zon' in je gezin, in je straat, in je dorp of stad. 
Breng zon aan de ouden van dagen, aan de zieken, 
aan de armen en de sukkelaars die altijd in de schaduw zitten. 
Maar de zon kun je slechts brengen in de mate dat je liefhebt. 
De zon in je hart staat op en gaat onder met de liefde. 
Alle mensen in de zon! 
 

bron: Phil Bosmans, 'Menslief, ik wens je vrede en alle goeds' 
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De diaconie heeft de volgende projecten ondersteund: 
 
Ark Mission: Braillebijbels voor blinden in Costa Rica 
 
In Costa Rica wonen ruim 60.000 blinden, waaronder veel 
christenen. Door hun handicap dreigen ze achtergesteld te worden in 
de maatschappij. Christenen die blind zijn verlangen naar een eigen 
braillebijbel om zich te voeden met het woord van God en te groeien 
in hun geloof. Kerken en andere organisaties spannen zich in om de 
voorraad op peil te houden, maar helaas zijn de financiën on-
toereikend om nieuwe braillebijbels te produceren. 

Ark Mission voelt zich verbonden met de blinde christenen in Costa 
Rica. Zij werft nu fondsen voor een nieuwe voorraad Spaanse 
braillebijbels, zodat volwassenen én jongeren een eigen braillebijbel 
kunnen krijgen. 

Meer informatie bekijk de website op: www.arkmission.nl 

ZOA vluchtelingen zorg: Afghanistan - Kleine groentetuin; 
groot verschil 

Sinds 2009 ondersteunt ZOA vijftien vrouwengroepen in Noord-
Afghanistan met landbouwprojecten. Deze groepen kregen hulp bij 
het opzetten van groentetuinen. Zij gingen groenten verbouwen die 
in dit gebied nog niet bekend waren; vooral bieten, bloemkool, 
wortels, paprika, kool en bonen. Hun gezinnen gingen gevarieerder 
en gezonder eten, en de vrouwen konden het overschot van de oogst 
op de markt verkopen. Het project was een groot succes. Daarom wil 
ZOA dit project gaan uitbreiden naar 25 boerengroepen in Jawzjan. 

De 25 boerengroepen, met in totaal 400 arme boeren, zullen 
zaaizaad van goede kwaliteit ontvangen. De vrouwengroepen die 
vorig jaar zijn begonnen met de groentetuinen, zullen hun 
ervaringen aan deze nieuwe groepen doorgeven. Een belangrijk 
neveneffect daarvan is de samenwerking tussen de verschillende 
groepen van mannen en vrouwen. Het zelfvertrouwen van de 
vrouwen zal toenemen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
stimuleren. Daarnaast zal het gevarieerde dieet goed zijn voor de 
gezondheid. Door de opbrengst van de oogst van hun groentetuinen 
kunnen de boeren in de toekomst zelf nieuwe zaden kopen. Door de 
samenwerking binnen de groep blijven de boeren van elkaar leren en 
kunnen ze samen plannen maken om hun producten te verkopen. 
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Enkele concrete doelen: 

• zaden voor 25 boerengroepen en training in aanleg tuinen 
en verbouw groente; 

• training over goede spaarmethoden en vermarkten van 
producten; 

• een gezonder en gevarieerder voedingspatroon voor de 
gezinnen van de boereeer informatie bekijk de website op: 
www.zoa.nl/ 

 
Tijdelijk afscheid ambtsdragers 
 
In Onderweg van januari 2011 heb ik u het volgende geschreven: 
‘De ouderlingen mevrouw Lubbers en mevrouw Lensink hebben aan-
gegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. Dit stuit echter op 
bezwaren vanuit de kerkorde, nu al eerder ontheffing is gekregen om 
meer dan twee ambtstermijnen van vier jaar ambtsdrager te zijn. 
Verdere ontheffing wordt niet verleend. We moeten nu handelen 
overeenkomstig andere mogelijkheden van de kerkorde. Kort gezegd 
komt het erop neer dat beide ambtsdragers nog gedurende zes 
maanden in functie kunnen blijven (tot 1 juli 2011) en vervolgens 11 
maanden na het verstrijken van de ambtstermijn (dus per 1 decem-
ber 2011) weer verkiesbaar zijn. We gaan het dus zo oplossen’. 
Dit betekent concreet dat deze beide ouderlingen in formele zin per 1 
juli 2011 hun ambt van ouderling neerleggen en geen deel meer 
uitmaken van de kerkenraad. Ook mogen ze in de erediensten niet 
meer als ambtsdrager aanwezig zijn. In materiёle zin verandert er 
overigens niets. Bezoekwerk en dergelijke wordt gewoon voortgezet. 
U kunt dus op deze beide dames blijven rekenen, maar dan als wijk 
coördinatoren, zoals die in meerdere wijken aanwezig zijn. We hopen 
in januari 2012 hen weer te herbevestigen als ambtsdrager voor een 
nieuwe periode. 
                                                                  Namens de kerkenraad 
                                                                      Flip de Bruijn, scriba  
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Startzondag/Gemeentezondag 
in teken van Braziliё project 
 
Zondag 28 augustus 2011 staat de startzondag/gemeentezondag op 
het programma. We willen hiermee het seizoen 2011/2012 inluiden. 
We beginnen uiteraard met een eredienst en daarna hopen we dat 
vele leden van onze gemeente blijven om met elkaar een gezellige 
tijd door te brengen. Dit is de laatste mogelijkheid om u via het 
kerkblad te bereiken voor de datum van 28 augustus. Voor nadere 
informatie zijn we dus aangewezen op de afkondigingen voorafgaand 
aan de erediensten. 
Het programma is nog niet rond. Er zijn al wel plannen. U kunt den-
ken aan allereerst koffie/thee met iets lekkers erbij, een puzzeltocht, 
wellicht iets anders voor degenen die niet mee kunnen of willen met 
de puzzeltocht. Tot slot willen we organiseren dat we afsluiten met 
een maaltijd. Indien u interesse heeft noteer dan de datum in uw 
agenda. 
Geeft u zich bij voorkeur zo spoedig mogelijk op. Opgave is mogelijk 
via onderstaand strookje (kan in de brievenbus van de Johanneshof 
aan de Rentenierstraat of bij de scriba, via e-mail bij de scriba  
flip.truusdebruijn@planet.nl of telefonisch. Adres en telefoonnummer 
scriba, zie omslag van dit blad).                        
                                                                  Namens de kerkenraad 
                                                                      Flip de Bruijn, scriba 
 
 
 
Opgave startzondag/gemeentezondag 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
 
geeft zich op voor de startzondag/gemeentezondag op 28 augustus 
2011. 
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Vergadering Classis Winterswijk 

De Classis Winterswijk, bestaande uit afgevaardigden van de acht 
kerkelijke gemeenten uit de regio, vergaderde op 16 mei 2011 in de 
Zonnebrinkkerk. De vergadering werd geopend met een door de heer 
I.K. de Boer, afgevaardigde van de PG van Winterswijk, verzorgd 
bezinningsmoment in de kerkzaal. Vervolgens nam waarnemend 
voorzitter ds. J.S. Struijk de leiding van de vergadering. 

Het belangrijkste agendapunt waren de overwegingen (consideraties) 
van de Classis met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen van de 
kerkorde (ordinanties 1 t/m 5). Deze wijzigingen hebben betrekking 
op het terugbrengen van het aantal afgevaardigden naar de 
meerdere vergaderingen, het verlenen van meer vrijheid in de 
samenstelling van de ambten en de verruiming van de 
zittingstermijnen. De voorstellen houden verband met het feit dat 
het steeds moeilijker wordt om ambtsdragers te vinden en als logisch 
gevolg hiervan afgevaardigden naar bijvoorbeeld Classis, Synode, 
commissies en dergelijke. 

Na kennisgenomen te hebben van de reacties van de kerkenraden 
stemde de Classicale Vergadering in met verlenging van de maximale 
zittingstermijn van ambtsdragers van 8 jaar naar 12 jaar. Tevens 
werd voorgesteld een tussentijdse verlenging met 1, 2 of 4 jaar 
mogelijk te maken. 

De Classis Winterswijk is een van de kleinere Classes in de PKN. 
Inmiddels is bij de Kleine Landelijke Synode een voorstel in 
behandeling om tot een andere indeling van de Classes te komen. In 
afwachting hiervan stelde de Classis Winterswijk voor om – naast de 
minimale afvaardiging van twee personen per wijkgemeente – de 
grotere gemeenten met meer doop- en belijdende leden meer 
mensen te laten afvaardigen. De Classicale Vergadering stelde 
tevens voor om, ter verbetering van de slagvaardigheid in de 
besluitvorming, de mogelijkheid te openen aan de kleine kerkenraad 
meer taken op te dragen. De handhaving van de Algemene Classis 
Vergadering (ACV) als overlegorgaan tussen de classes en 
'thuisbasis' voor een tweetal kerkelijke colleges wordt ondersteund.  

Na de pauze deed ds. J.P. Prenger verslag van een voorgenomen 
uitwisseling van jongeren met Brazilië. Hierbij zijn de gemeenten 
Eibergen/Rekken, Lichtenvoorde en Neede betrokken. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
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De Classis besloot het nog resterende bedrag van de inmiddels 
opgeheven interclassicale diaconale commissie aan te wenden voor 
een nog nader te bepalen doel (bv. een jongerenproject) in de 
Classis Winterswijk. 

Na de verslagen van de classicale en interclassicale 
werkgroepen/commissies, synode en van de visitatoren werd de 
vergadering door de waarnemende voorzitter (assessor) gesloten. 

 

                                                                          S. Kuijt, 1e scriba 
 
Vier je mee? 
 
De nieuwe vakantiebijbelgids ligt voor u klaar! 
 
Vier je mee? Is de titel van deze gids, de 40e editie van de Ark Missi-
on Vakantiebijbelgids. Een jubileumuitgave. Dat mag je vieren. Vie-
ren heeft te maken met gedenken en dankbaarheid. Daarom staat 
Petra Boogerd, een van de auteurs, stil bij zegeningen in je persoon-
lijke leven. Zij vult week één in van het boekje dat in drie weken is 
verdeeld. Gerieke van Til – van Dijk schrijft in week twee over het 
delen van je geloof met anderen. In week drie gaat ds. Arie van der 
Veer (EO) in op de blijdschap van het geloof en het kennen van God. 
 
Bij een jubileum horen ook cadeaus. Ark Mission wil iets schenken 
aan blinden in Costa Rica, aan mensen die een diep verdriet hebben 
en aan kinderen in Oost Europa. 
De diaconie van onze gemeente ondersteunt het project ‘braillebij-
bels voor Costa Rica’ met een bedrag van € 150,--. 
 
Onder de toren of op de leestafel in de Johanneshof ligt de vakantie-
bijbelgids voor iedereen. Om mee te nemen op vakantie of gewoon 
thuis. Bij de maaltijd of voor het slapen gaan. Of gewoon tussendoor. 
Het leest gemakkelijk. Uw diaconie wenst u veel leesplezier! 
 
                                                                            Rinus te Kronnie 
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Alfabetiseringscursussen 

               
 
In Burkina Faso – een van de armste landen ter wereld – is analfabe-
tisme een groot probleem. Positiever geformuleerd: voor de bijbel-
genootschappen een geweldige uitdaging. 
Het maken van een goede leesbare vertaling van de bijbel is erg be-
langrijk. Maar voorwaarde om die bijbel te kunnen lezen, is natuurlijk 
wel dat je kunt lezen. Alfabetiseringscursussen staan daarom al vele 
jaren hoog op de prioriteitenlijst van de Wereldbond van Bijbelge-
nootschappen, waar het Nederlands Bijbelgenootschap bij is aange-
sloten. Het effect van die cursussen is heel breed. Mensen leren niet 
alleen de bijbel te lezen, maar ze kunnen na het volgen van de cur-
sus bijvoorbeeld ook gebruiksaanwijzingen, etiketten op producten 
en rekeningen lezen. 
Elie B. Jibouda is leider van een alfabetiseringscursus in de hoofdstad 
van Burkina Faso, Ouagadougou. Hij vertelt: ‘In ongeveer twee jaar 
tijd kunnen mensen hier leren lezen en schrijven. Ze komen alleen in 
het regenseizoen dat twee tot drie maanden duurt. De rest van het 
jaar moeten ze werken. Ik heb 32 mensen in mijn klas. Ze krijgen 
vier dagen per week les. De mensen die de cursus hebben gevolgd, 
vertellen me vaak dat hun leven compleet is veranderd. De cursus-
sen worden georganiseerd door de kerken, maar zijn toegankelijk 
voor iedereen. Vooral bij vrouwen is de cursus in trek. Ik heb in mijn 
klas maar drie mannen. De meeste cursisten zijn christen, maar er 
komen ook anderen’.  
Het project in Burkina Faso wordt ondersteund door het Nederlands 
Bijbelgenootschap, dat verleden jaar een partnerschap is aangegaan 
met bijbelgenootschappen in drie Afrikaanse landen. 
                                                 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Nieuw ingekomen 
 
We heten van harte welkom in onze kerkelijke gemeente mevrouw 
H.W. Westerveld-Smits uit Aalten. Ze woont nu Patronaatsstraat 
18/02. We hopen dat ze zich snel thuis zal voelen in Lichtenvoorde. 
 
                                                                        Ledenadministratie 
                                                                    Grietje Bijker 
                                                                               Lucy Schutten 
 
Begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
In het meinummer van ‘Onderweg’ vroegen wij u om een vrijwillige 
bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
Op deze plaats een herinnering voor degenen die nog willen bijdra-
gen. U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op re-
keningnummer 3361.63.797 ten name van de Commissie van Beheer 
‘Vredehof’. Bij voorbaat dank! 
Met uw geld zorgen wij er voor dat de begraafplaats een goed aan-
zien heeft. 
                                   Namens de commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                 J. Niewold, secretaris (tel. 372245) 
 
 
Giften 
 
Via ds. Hinkamp een gift van  € 10,- voor Algemeen Kerkenwerk.  
Ontvangen via mevrouw Lubbers € 10,-- en via mevrouw J. ter Haar 
€ 20,-- voor algemeen kerkenwerk en ontvangen via mevrouw 
Schieven € 5,-- voor de PVG. Hartelijk dank! 
 
 
Kledinginzameling 
 
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 30 juli a.s. en in 
de maand augustus op zaterdag 27 augustus van 09.00 tot 12.00 
uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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‘Langs oude en nieuwe wegen’ 
Verkorte versie overdenking zondag 12 juni 2011. Handelingen 2 vers 1-21. 

 
Pinksteren, het feest van de 
Geest. Het wonder van de wind 
van God. Gods levensadem en 
bezieling, voor een nieuw begin 
van leven. Het is het feest van 
de komst van Gods Heilige 
Geest in de wereld.  
Een wind van verandering leidt 
tot een storm van verbazing; 
wat gebeurt er toch? Het is 
misschien niet helemaal zoals 

de storm afgelopen zomer in Vragender, met het Vragender alpino-
petje als stille getuige op de kerktoren, maar het zorgt er zeker voor 
(net zoals dat ook bij ons gebeurt) dat de mensen massaal de straat 
op gaan. Geen ramptoerisme (zoals destijds in Vragender) in het 
Jeruzalem van Jezus’ dagen, maar toch wel vele verwonderde blik-
ken.  
Zó begint het evangelie zijn tocht door de wereld, in alle talen. En 
eeuwen later zingen mensen nog steeds: de Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt. Toch mag je je afvragen in hoeverre het 
écht een nieuw begin is. In het begin van de bijbel; in het verhaal 
over de schepping horen we namelijk al over Gods Geest die over het 
diepe en donkere water zweeft en dan de door God gegeven bron 
van leven is.  
Pinksteren is dan misschien toch niet helemaal een nieuw begin, 
maar eerder een hernieuwd begin om mensen tot leven te roepen, 
een leven in gehoorzaamheid aan God, als de Levende, de Nabije; 
Hij die was, die is en zijn zal, Ik ben die ik ben, Ik ben er voor jou! 
Iedereen is van harte welkom bij God. Zó is Gods Geest oud en 
nieuw tegelijk, behoudend en vernieuwend. Onnoembaar, even 
vluchtig als de wind en niet in vaste vormen te vatten, maar wel al-
om aanwezig, voor wie het wil zien. Pinksteren wordt wel eens om-
schreven als een ‘zweverig’ feest. Maar Gods Geest is net zo zweve-
rig als wij het er zelf van maken. Gods heilige Geest kan alleen con-
creet worden als ook wij er concreet werk van maken.  
En dat is iets waar in Lichtenvoorde vóór en achter de schermen hard 
aan gewerkt wordt. Voortbouwen op wat goed gaat: behoudt het 
goede. Zoals een prachtig nieuw programma voor Vorming en Toe-
rusting met opnieuw een heel breed aanbod, waar mensen volop 
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inspiratie aan op kunnen doen. Maar ook zoeken naar nieuwe wegen; 
een stukje samenwerking in het ouderenwerk met Groenlo, met 
ruimte voor ontmoeting en twee kunnen meer dan één. Een nieuwe 
opzet voor de kindernevendienst en onder de noemer ‘anders kerk-
zijn’ een nieuwe opzet voor kerkdiensten, waar jong en oud elkaar 
ontmoeten. Terwijl in de andere diensten dan de continuïteit met de 
traditie wordt gewaarborgd. Zo kunnen we met elkaar oude en nieu-
we wegen ontginnen, als een molen die met de wieken vol in de wind 
staat. Want dat is waar het allemaal mee begint: je laten inspireren 
door het evangelie, je laten inspireren door woorden uit de Bijbel, je 
laten voeden door de diepe wetenschap dat je je in God geborgen 
mag weten, en je laten meenemen door het enthousiasme van ande-
ren die je op die weg ontmoet.  
Als kerk mogen we leven van Gods Geest van den beginne. Niet ge-
noegen nemen met een plekje in de luwte, maar met de wieken in de 
wind. Gods groene stroom die volop mag stromen door de aderen 
van ons kerkenwerk. Zodat we nu én in de toekomst een kerk zijn 
die bestaansrecht heeft, levenskracht, zeggingskracht. Dát is waar 
het ooit allemaal mee begon en waar het God, in Jezus, om begon-
nen was.  
De boodschap van Pinksteren begint bij 
mensen die geraakt worden door die 
boodschap van Jezus; dat er ergens een 
vonk overspringt om daar wat mee te gaan 
doen.  
Het evangelie als bron van leven en een 
kracht van betekenis. Dát is wat wij als 
kerken en als mensen nodig hebben, weet 
hebben van het geloof als een rustpunt 
en een houvast tegenover de waan van 
de dag, weet hebben van Gods vertrouwen 
in ons dat rotsvast is als een huis én weet 
hebben van een geloof dat steeds nieuw is en vernieuwing zoekt.  
Pinksteren mag ons zo de weg wijzen zoals de leerlingen van Jezus 
toen. Dat wij kerk zijn én mens zijn, met de wieken in de wind. In 
vertrouwen dat in de onbestendigheid van het leven de vaste basis 
van God ons houvast mag zijn; hetzij langs oude dan wel nieuwe 
wegen. Dat die Geest van Pinksteren ons steeds weer mag bezielen 
en vernieuwen, tot eer van God, als mensen en als een kerk waar 
iets van uitgaat, een vonk die overspringt. 

Erik Schokkin 
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Afscheid kindernevendienst 
 

Zondag 26 juni namen Willemijn en Roosmarijn 
afscheid van de kindernevendienst. Natuurlijk 

kregen zij in de uitzwaaidienst de 
inmiddels bekende knapzak mee 

met inhoud en goede wensen voor on-
derweg.  

 

 
 
Ook was er een knapzak voor Mirjam Boomkamp die deze zondag 
afscheid nam als leiding van de kindernevendienst.  Willemijn, 
Roosmarijn en Mirjam: Bedankt en het ga jullie goed! 
Na het afscheid in de kerk heeft iedereen zich prima vermaakt met 
een speur/smokkeltocht met allerlei leuke en moeilijke opdrachten. 
Voor foto’s? Kijk ook eens in het fotoalbum op www.pkn-
lichtenvoorde.nl. 
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Goede wensen voor onderweg 
 
We wensen je twee stevige voeten 
Om door het leven te gaan 
We wensen je twee stevige handen 
Om anderen bij te staan 
We wensen je een mond 
Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn 
Maar ook om mensen te troosten 
Bij tegenspoed en pijn 
 
We wensen je twee heldere ogen 
Om te zien wat kwaad is of goed 
Dan zul je altijd weten 
De weg die je volgen moet 
We wensen je een liefdevol hart toe 
Een hart dat mensen bemint 
Maar vooral Gods zegen 
Zodat je veel geluk op je weg vindt 
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Let op! In de vakantieperiode van zondag 3 juli 
t/m zondag 7 augustus is er geen 
kindernevendienst. Iedereen een heel 

prettige vakantie toegewenst !  
  

 
 
                                                                                Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

4 september  

De kopij moet uiterlijk woensdag 24 augustus, 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. 

 

 

 

 



1 

ONDERWEG IN SEPTEMBER 
 
Wij gaan weer naar sjoel. 
 
Daar gaan we weer. Na de vakantie. Naar de kerk. Helemaal geslo-
ten was de kerk niet. Maar toch voelt het als een opnieuw beginnen. 
Opnieuw opstarten. nevendienst, catechisatie, jongerenkerk, ge-
spreksavonden. En dat naast de kerkdiensten waar je samenkomt 
om te bidden, om te aanbidden, om stil te zijn en om te ontmoeten. 
Elkaar ontmoeten. En God ontmoeten. In de kerk zoals Joden in de 
synagoge. Synagoge, het Griekse woord voor plaats van samen-
komst. Een Joodse woord voor die plaats van samenkomst is sjoel. 
School. Een plek waar je leert dus. Zoals in de ‘leerdiensten’ in onze 
kerken ooit. 
 
Daar gaan we weer. Naar de plaats van samenkomst. De kerk als 
synagoge. Om ons geloof in God te vieren. In bidden en zingen. Om 
zijn nabijheid te zoeken. In de stilte en in elkaar. Om vierende kerk 
te zijn. Is onze kerk ook een sjoel? Een school? Zijn we ook lerende 
kerk? Is geloven dan iets dat je leert? Met je hoofd? Als een vreemde 
taal of wiskunde? Kan je zeggen: ”vandaag heb ik leren geloven. En 
ik ben geslaagd”? 
 
Denk van niet. Geloven is een geheim. Je krijgt het. Het gebeurt je. 
Het overkomt je. Of het is je overkomen. Bij sommigen gaat het ge-
paard met een grote ervaring. Stormachtig. Groots. Bij anderen juist 
heel gewoon en stilletjes. Je kan niet eens zeggen wanneer dat was. 
Het was er gewoon. Sommigen hebben er heftig naar gezocht. Ande-
ren kregen het ‘zomaar’.  
 
En daarna, daarna komt het leren. Niet het leren van het geloof. 
Maar het leren over het geloof. Over hoe je zal geloven. Over hoe je 
je geloof in leven zal houden. Leren over geloven is als water geven 
aan een plantje. Zonder water verdort je plantje. Zonder water ver-
dort je geloof. Figuurlijk water natuurlijk. 
 
Het aanbod is er. Figuurlijk water genoeg. Bijbelgedeeltes, catechisa-
tie, nevendienst, gesprekken met elkaar, avonden van Vorming en 
Toerusting, onderdelen van de kerkdienst, kortom, keus genoeg.  
 
Natuurlijk is de keus aan u en aan jou. En de ene plant heeft een 
gieter water per week nodig, de ander kan met een schoteltje toe. 
Maar helemaal zonder wordt het moeilijk. Denk ik.  
                  marja 
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Kerkdiensten  
 

 
Let op: In september beginnen de kerkdiensten weer 
            om 10.00 uur. 
 

zondag 4 september Twaalfde zondag van de zomer (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp  
 Welkom: de heer Schokkin 
 Deurcollecte: JOP 
 
zondag 11 september Dertiende zondag van de zomer (groen) 
10.00 uur Ds. M. Bouwman – Lasseur 
 Welkom: de heer Tamminga 
 Deurcollecte: Missionair werk 
 
zondag 18 september Eerste zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer Van Lochem 
 Deurcollecte: Vredeswerk 
 
zondag 25 september Tweede zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp Schooldienst 
 Welkom: de heer De Bruijn 
 Deurcollecte: Project school 
 
zondag 2 oktober Derde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Israëlzondag 
 Ds. J.J. Hinkamp en ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer Te Bokkel 
 Deurcollecte: Kerk en Israël 
 
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 4 september volgen we in het spoor van de kinderneven-
dienst het thema: met Jezus hoef je niet bang te zijn. Geloven mag 
mensen de kracht geven om hun angsten proberen te overwinnen.  
 

Zondag 18 september gaat het over wijsheid en dwaasheid in de 
ogen van God. De maatstaven hiervoor in kerk en samenleving kun-
nen soms behoorlijk verschillen. Uiteindelijk gaat het om de keuzes 
die je maakt. De woorden uit de bijbel kunnen ons daarbij helpen. 
 

Zondag 25 september is de jaarlijkse schooldienst georganiseerd 
door cbs Talent. De dienst wordt mede verzorgd door de school. Het 
is een dienst voor jong en oud en iedereen is van harte welkom.  
 

Zondag 2 oktober: AKZ-dienst! Deze zondag willen we starten 
met een veranderde opzet, eenmaal in de maand, 
van de invulling van de kerkdienst. We starten deze 
keer met koffie vóór de kerkdienst! Om 10.00 uur 
willen we samen beginnen. In de dienst zit een 
meerkeuze programma verwerkt. Er is kinderneven-

dienst én jongerenkerk.  
We hopen hierbij op een gezellig drukte in de kerk en de Johannes-
hof. 
Als thema zoeken we deze keer aansluiting bij de Israëlzondag. 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  

 
Voorbeden 
 

Naar aanleiding van een gemeente-avond over ‘omzien naar elkaar’, 
hebben we besloten ruimte te bieden aan de verzoeken van mensen 
om voorbeden te vragen. U kunt uw voorbeden opschrijven in het 
daarvoor bestemde schrift onder de toren (op de verwarming). Zo 
kunnen we als gemeente met elkaar meeleven in lief en leed. 
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Deurcollectes in september 
 

Zondag  4 september: JOP 
De toekomst van de kerk betekent: nu investeren in de jeugd en 
haar begeleiders. Als start van het nieuwe seizoen wil JOP, de jeugd-
organisatie van de Protestantse Kerk, initiatieven van jonge mensen 
extra stimuleren, faciliteren en zichtbaar maken voor anderen. Daar-
naast wil JOP op een eigentijdse manier jongerenwerkers en het ker-
kelijk kader toerusten voor de geloofsopvoeding van jongeren zoals 
dit gebeurt tijdens kinderclubs, op internet en op vele andere manie-
ren.  
 

Zondag  11 september: Missionair werk & kerkgroei 
Missionair betekent: Gods liefde delen. Deze maand is startzondag-
maand, de maand waarin het kerkelijk seizoen weer begint. Bij uit-
stek een maand waarin gemeenten aan mensen van buiten kunnen 
laten zien wat ze in huis hebben. Gebeurde dat de afgelopen jaren 
met de thema’s ‘wij geloven’ en ‘vol van hoop’, dit jaar gaat het over 
het delen van Gods liefde. Dat is ook wat Missionair Werk & Kerk-
groei beoogt met het ontwikkelen van materialen voor plaatselijke 
gemeenten waarmee ze mensen aan de rand van of buiten de kerk 
kunnen bereiken. Deze collecte maakt dat mogelijk.  
 

Zondag 18 september: Vredeswerk 
Kerk in Actie en IKV Pax Christi ondersteunen over de hele wereld 
vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan, begrip te 
kweken en wie ‘vrede’ zegt, denkt meestal automatisch aan het te-
genovergestelde: oorlog en aan ver weg: Afghanistan of het Midden-
Oosten. Pas in tweede instantie beseffen we ook hoeveel onvrede en 
conflict er in onze eigen omgeving is te vinden. Spanningen tussen 
bevolkingsgroepen en angst voor vreemdelingen spelen immers een 
grote rol in onze politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.  
Toch blijven we in de kerk luisteren naar een bijzondere stem, die 
vredestichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. Die ons aanmoe-
digt om ons niet op te sluiten in angst en vrees voor anderen. Dat is 
ook de reden dat Kerk in Actie en IKV Pax Christi zich blijven inzetten 
voor vrede, ver weg en dichtbij, voor wereldvrede en voor ‘vrede in 
de buurt’. Met de gaven voor deze collecte dragen we bij aan deze 
projecten en programma’s voor vrede.  
 
Zondag 25 september Project school 
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Opbrengst collectes in juni en juli 
 

02-juni Family Help Program    € 20  
05-juni Cantorij     € 33,35  
12-juni KIA zending     € 91,65  
19-juni Herold      € 31,53  
26-juni De Glind     € 33,25 
03-juli  Jeugdwerk     € 49,20 
10-juli  Onderhoud gebouwen   € 39,25 
17-juli  De Hoop     € 31,77 
24-juli  Pastoraat     € 71,95 
31-juli  Diaconaat     € 48,15 

        
                         Namens de diaconie:

       Jeroen Wildenbeest 
 

Giften 
 
Ontvangen via ds. Hinkamp een gift van  € 10,- voor Algemeen Ker-
kenwerk en een gift van € 50,- voor het onderhoud van de kerk.   
Via mevrouw R. Tieltjes € 10,-- voor algemeen kerkenwerk;  
€ 10,-- voor het pastoraat en € 10,-- voor de Johanneshof.  
Via mevrouw J. ter Haar € 10,-- voor de ouderling bloemendienst. 
Ontvangen via mevrouw C. Lensink € 10,-- voor algemeen kerken-
werk via mevrouw J. Lubbers  € 5,-- en via mevrouw H. Breedijk  
€ 10,-- voor de PVG. 
Alle gevers hartelijk dank! 
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AGENDA 
  
  5 sep. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  7 sep. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  7 sep. Kerkenraadsverg.  Consistorie  20.00 uur 
14 sep. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
15 sep. Werkgroep Herold  Adelaarswiek  20.00 uur 
17 sep. Repetitie Cantorij  Kerk      17.00 uur 
19 sep. P.V.G. middag  Johanneshof  14.30 uur 
20 sep. Cie. Beheer Vredehof Richtershof  20.30 uur 
21 sep. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
21 sep. Vergadering V & T  Richtershof   10.00 uur 
28 sep. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
30 sep. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
 
In de Johanneshof begint in september weer de Rummycub – com- 
petitie op maandagavond. 
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 Jan Willem Heuzinkveld 
 

Woensdag 3 augustus namen we in de Johanneskerk afscheid van 
Wim Heuzinkveld. Zoals hij door de familie omschreven werd: een 
goede, lieve, aardige man, ook al leverde zijn ziekte (een sinds enke-
le jaren gestaag groeiende hersentumor) de laatste tijd ook best 
moeilijke momenten op. 
 

Als middelste uit een gezin met negen kinderen ging en vond hij zijn 
weg. Een weg die langs heel wat verschillende woningen voerde. De 
schattingen lopen uiteen tussen de tien en de vijftien. Zijn hoogtijda-
gen waren aan de Bernard van Meursstraat. Hier ontstonden hele 
hechte contacten die tot het laatst toe zijn gebleven. Bij Wim kon je 
terecht als je iets tekort kwam. Hij had altijd een ‘winkel aan huis’, 
een kelder vol en je was er aan het goede adres voor een geintje. 
Het kleurde een voor hem heel goede tijd. 
 

Voor zijn werk zijn er goede herinneringen aan de tijd bij de sigaren-
fabriek van Schimmelpenninck, en de winkel van de Elka. In later 
jaren werkte hij als voorwerker bij de Hameland. In zijn vrije tijd 
waren er door alle tijden heen twee grote hobby’s. Zijn hondjes; in 
allerlei soorten maar niet zozeer in allerlei maten. Want het waren 
vooral de kleinere soorten waar hij met enthousiasme zich aan wijd-
de: mopshonden, Maltezers, of als laatste in de rij de Sitsu. 
En de andere liefhebberij was rondstruinen in kringloopwinkels. Een 
wekelijkse zoektocht in de jachtvelden van tussen kunst en kitsch. 
Wie een beetje bekend was met zijn woning zal erkennen dat zijn 
hand en oog wellicht meer ging naar het tweede (kitsch) dan het 
eerste (kunst). Zó stond hij in het leven: een lieve goede man, en 
soms eigengereid als er een verschil zat tussen wat hij wilde en wat 
hij kon. Wim Heuzinkveld overleed op de leeftijd van 66 jaar. 
 

Uit de bijbel klonken woorden over Gods nieuwe hemel en een nieu-
we aarde. Dat dát visioen allen mag troosten, die verdriet kennen 
om de lege plaats die hij nalaat.  

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Bernard Boomkamp 
 

Op 4 augustus kwamen we in een volle Johanneskerk bij elkaar voor 
het afscheid van Banny Boomkamp, als vader, oom, opa, als vriend. 
Met het klimmen van de jaren namen de krachten van deze grote 
man langzaam aan af. Scootmobiel en rollator deden ook in zijn le-
ven onvermijdelijk hun intrede. Maar verder bleef hij nog goed bij de 
tijd. Vorig jaar genoot hij van de aandacht, woorden en gedichten op 
zijn 90ste verjaardag in de Radstake. Toen een week voor zijn over-
lijden zijn stofwisseling hem in de steek liet luidde dat het einde in. 
 

Banny Boomkamp was een man met een mening, die hij gevraagd of 
ongevraagd kon laten horen. Het bracht hem (en anderen) het nodi-
ge goeds op, leidde soms tot aanvaringen maar dwong ook respect 
af. Hij was een man met grote voeten (met óf zonder sokken!), die 
dito (grote) voetafdrukken naliet in dit leven. Het was iemand die 
zich niet altijd gemakkelijk liet sturen maar wel gevoelig was voor de 
zachte kracht van kleine vrouwenhanden. Zijn overleden vrouw Mina 
(Mineke) en in de afgelopen jaren Jopie, als vriendin bij wie hij gene-
genheid vond, raakten bij hem een gevoelige snaar. Het deed hem 
goed. 
 

Op de inloopochtenden van de kerk kon hij zich hoorbaar ergeren 
aan het gepraat van de aanwezige dames, als hij een tekst wilde 
voordragen. Om vervolgens als hij de aandacht had, soms een heel 
klein gedichtje of vers te voorschijn te halen waar iedereen dan toch 
even stil van werd.  
 

De inbreng van de familie gaf een ontroerend, openhartig en herken-
baar beeld van een (schoon)vader en opa, die door hen omschreven 
werd als een markant mens. 
 

In woorden van Jezus uit de Bergrede was er de troost van Gods 
ontferming en mochten we bemoediging vinden; dat God verder gaat 
waar wij moeten loslaten. Wij wensen allen die hem zeer na stonden 
van harte Gods troostende ontferming toe.  

ds. J.J. Hinkamp 
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Overlijdensbericht 
 
Op 31 juli is overleden Eva Sironde, dochter van Erik en Anja Siron-
de. Zij was al enkele jaren zeer ernstig ziek en moest uiteindelijk het 
leven loslaten op de veel te jonge leeftijd van zeven jaar. De uit-
vaartdienst heeft donderdag 4 augustus plaatsgevonden in de Rooms 
Katholieke kerk. Wij wensen de ouders en overige familie heel veel 
sterkte met dit enorme verlies. 
 
Geboorte 
 

Allereerst een paar nagekomen berichten. Op 13 juni zag Maureen 
Dianne te Hennepe het levenslicht. Ze is de dochter van Remon te 
Hennepe en Marijn te Sligte en het zusje van Sven. Ze wonen op 
Planeten straat 23. 
Op 21 mei mochten Henry en Carla Wouda, Meddoseweg 1 in Vra-
gender, nieuw leven begroeten. Op die dag werd hun zoontje Rens 
geboren. Ook ‘grote’ zussen Aranke en Benthe zijn blij met hun 
broertje. 
Op 17 juli zag Sven Hendrik Toebes (roepnaam Sven) het levens-
licht. De trotse en dankbare ouders zijn Gerben en Ingrid Toebes - 
Ebbers, Frans Halsstraat 110. Natuurlijk was het ook feest voor 
broertje Lars en zusje Lieke. 
Op 11 augustus konden Jan Willem en Manon Rutgers - Kurpershoek, 
Vogelkersstraat 2 trakteren op roze beschuit met muisjes, vanwege 
de geboorte van een dochter: Fleur Aline, het zusje van Stijn.  
Alle gezinnen van harte geluk gewenst met dit nieuwe leven! 
 
Nieuw ingekomen 
 
Deze maand heten we van harte welkom mevrouw A. Kraaij met 
partner en zoon Max. Ze komen uit Gorinchem en wonen nu in Zieu-
went aan de Anton Mollemanhof 53.  
We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Zieuwent en in onze 
kerkelijke gemeente! 
                                                                        Ledenadministratie 
                                                                                Grietje Bijker 
                                                                               Lucy Schutten 
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Verjaardagen 
 
  4 sep. mevr. E. Hiddink – Aarnink, Franciscanerhof 16, 79 jaar. 
11 sep. de heer E.J. Sironde, Delstraat 20, 81 jaar. 
15 sep. mevr. A. van Vliet - van Overbeeke, Esstraat 10/36, 82 jaar. 
17 sep. mevr. G.M. ter Haar -  Lindeboom,                                    
  Oude Winterswijkseweg 4, 78 jaar. 
19 sep. mevr. A.A.J. Magis – Geerling, Beethovenstraat 2, 84 jaar. 
22 sep. mevr. G.J. Toebes – Stronks, Kamperweg 18a, 80 jaar. 
23 sep. de heer J.W. Tolkamp, Winterswijkseweg 71, 87 jaar. 
26 sep. mevr. J.W.Th. Florij – Lorijn, Joh. Vermeerstraat 4, 87 jaar. 
  1 okt. mevr. W.J. Scholten – Prinsen, Patronaatsstr.16/05, 76 jaar. 
  2 okt. mevr. J.H. Wesselink – te Kronnie, Saturnus 16, 81 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
26 juni  bij de fam. Ter Haar, Middachtenstraat 41 en  
   mevr. De Harder in Antoniushove. 
  3 juli   bij mevr. Wamelink, Kerkdijk 6 en  
   de fam. Klein Langenhorst, Zuivelstraat 31. 
 10 juli  bij de heer Te Nijenhuis, Middachtenstraat 66 en 
   de fam. Ten Have, Huininkmaat 4. 
 17 juli  bij de fam. Wevers, Weijenborgerdijk 12 en 
   mevr. Twigt in het Hoge veld in Aalten. 
 24 juli  bij mevr. Eskes, Patronaatsstraat 18/01 en 
   de fam. Ter Haar, Neptunus 22.   
 31 juli  bij mevr. Hillen, Broekboomstraat 42/15 en 
   de fam. Wouda, Oude Aaltenseweg 14. 
  7 aug. bij de heer Duenk in Antoniushove en 
   de fam. Doornink, G.J. Doorninkweg 1. 
14 aug. bij de fam. Konink, Edisonstraat 2 en 
   mevr. Van Til, Hogenkampstraat 7 in Harreveld. 
21 aug. bij de fam. Maters, Patronaatsstraat 20/02 en 
   de fam. Van Herwaarden, Waterhoen 6. 
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Kerkenraadsvergadering van 29 juni 2011 
 
 
 
 

Via de ingekomen post wordt de kerkenraad geïnformeerd dat het 
oud archief van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk 
wordt verplaatst van het gemeentehuis in Lichtenvoorde naar ‘t Bre-
winc in Doetinchem, het nieuwe onderkomen van o.a. het Achter-
hoeks archief en het Staring instituut in een nieuwe stichting. Mocht 
u dit archief willen raadplegen dan kan dat dus in Doetinchem.   
Namens de beheerderscommissie Johanneshof wordt verteld dat de 
aanschijnverlichting van de Johanneskerk is afgerond. Voor de aan-
vraag van een horecavergunning is inmiddels aan alle voorwaarden 
voldaan en de aanvraag zal nu worden gepubliceerd t.b.v. een be-
zwarenprocedure (toevoeging scriba: ter inzage legging geweest van 
15 juli tot 26 augustus). Indien geen bezwaren inkomen wordt de 
vergunning verleend. Anders volgt een nadere afweging.  
Via het vorige verslag hebben wij u bericht dat in het kader van de 
samenwerking met de Hervormde gemeente Groenlo voor dit jaar 
een actiepunt is om de mogelijkheden van een gezamenlijk kerkblad 
te bezien. De afspraak is gemaakt een werkgroep in het leven te 
roepen. De samenstelling van de werkgroep is rond. Namens Lich-
tenvoorde zullen ds. Hinkamp, mevrouw Koster (redactie Onderweg) 
en de heer Langbroek (kerkrentmeester) in de werkgroep zitting ne-
men. Voor Groenlo zullen deelnemen de heer ter Horst (scriba) en 
mevrouw Spekkink (redactie Nieuwsbrief). De eerste vergadering 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 
In het kader van het omzien naar elkaar is gesproken over huwe-
lijksjubilea. Bij 50 jaar of meer zal vanuit de kerk aandacht eraan 
worden gegeven. In alle andere gevallen zal dit alleen gebeuren 
wanneer een uitnodiging of een kaart wordt ontvangen. Tevens zal 
op zondagmorgen onder de koffie in situaties van lief of leed een 
kaart kunnen rondgaan om deze te tekenen.           
Vorming en Toerusting heeft het programma seizoen 2011-2012 
rond. Het programmaboekje  is gepresenteerd op de startzondag.   
“Anders kerk zijn” (1 x per maand op zondag een andersoortige in-
vulling van de eredienst) is de eerste keer op zondag 2 oktober met 
als thema “Israël”.    
De kerkenraad besluit n.a.v. een vraag of de eredienst niet altijd kan 
beginnen om 10.00 uur met het oog op o.a. agrariërs, jeugd en be-
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paalde ouderen (die eerst verzorging nodig hebben) een peiling te 
houden. We leggen twee vragen voor: het blijft zoals het is (mei t/m 
augustus 9.30 uur en overigens 10.00 uur) of altijd beginnen om 
10.00 uur. De peiling is gehouden op startzondag. De uitkomst wordt  
in de kerkenraad besproken.  
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraads-
vergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of een 
ander lid van de kerkenraad.  
                                                                     Flip de Bruijn, scriba.      
 
Nieuw: de AKZ-dienst (Anders Kerk Zijn) 
 
In een bezinning op de toekomst van de kerk (en de kerkdiensten) 
was een veelgehoorde wens om te proberen de kinderen, jongeren 
en jonge gezinnen (maar eigenlijk iedere belangstellende) meer ac-
tief te betrekken bij de kerkdiensten. 
 

Na de nodige voorbereidingen en na hier enige 
tijd op te hebben zitten broeden, delen wij u met 
blijdschap mee dat ondertussen het eerste ei 
gelegd is: de AKZ-dienst is geboren en u bent 
van harte welkom het resultaat te komen bekij-
ken!  
Op 2 oktober houden wij open huis! Vanaf 9.30 
uur staat de koffie klaar in de Johanneshof. 

Daarna beginnen we om 10.00 uur in de kerk. 
 

Er is gekozen voor een breed opgezette aanpak. We hopen hierdoor 
zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen door een boeiend aan-
bod voor de kinderen, Jongerenkerk en natuurlijk alle andere kerk-
gangers. De kerk als ontmoetingsplaats voor jong en oud; dat zou 
toch prachtig zijn! Het is natuurlijk een mooie droom. Maar deze 
droom kan alleen tot leven komen als u ook daadwerkelijk komt.  
 

Muzikaal is er ruimte voor nieuwe en andere invullingen. In de dienst 
is er iedere keer een meerkeuzeprogramma, met aandacht voor be-
zinning en ruimte voor creativiteit en/of speciale gasten. Dus kom 
allemaal op 2 oktober naar de Johanneshof/kerk! WELKOM! 
 

ds. Hans Hinkamp en ds. Jan-Peter Prenger 
 
 
 



13 

De diaconie ondersteunt de volgende projecten: 
 

Stichting Gave: 
Gave wil dat iedere asielzoeker die Nederland binnenkomt in aanra-
king komt met het Evangelie in een voor hem begrijpelijke taal. 
Duizenden asielzoekers komen de laatste decennia naar ons land. 
Somaliërs, Irakezen, Afghanen, Iraniërs, Soedanezen,  Armeniërs 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 om de vreemdeling lief te heb-
ben, hen gastvrij welkom te heten en het Evangelie met hen te de-
len. 
Gave begeleidt daarom plaatselijke christenen vanuit de kerken bij 
het werk onder asielzoekers en is op diverse andere manieren actief 
in het leggen van contacten tussen Nederlandse christenen en asiel-
zoekers. 
Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus te volgen. 
Meer informatie bekijk de website op: www.gave.nl 
 

Family Help Programme:  
 
Family Help Programme heeft als doel de allerarmsten op Sri Lanka 
te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren. 
Dit wordt gedaan door het verstrekken van inkomen, zorg en onder-
steuning en het leveren van voorzieningen aan mensen en groepen 
van mensen. Hierbij wordt er naar gestreefd mensen te helpen zelf-
standig hun toekomst vorm te geven. FHP richt zich op alle bevol-
kingsgroepen op Sri Lanka ongeacht ras, geloof, sekse of politieke 
overtuiging. 
Meer informatie bekijk de website op: www.fhpholland.nl 
 

Pastoraat 
  

Het kan zijn dat u in de komende tijd gebeld wordt door één van de 
ouderlingen met de vraag of u het op prijs stelt dat ik bij u op bezoek 
kom. We hebben namelijk afgesproken dat zij voor mij de afspraken 
maken.  Ik heb een aantal dagdelen aan hen doorgegeven, zodat het 
pastoraat er niet al te snel bij inschiet. Want zo is helaas de praktijk: 
als ik niet uitkijk loopt alles zomaar vol met vergaderen en andere 
dingen die ook moeten gebeuren. 
Dus kijk niet al te vreemd op als u gebeld wordt! 
  

Met vriendelijke groeten,                                 ds. Jan-Peter Prenger 
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In vreemde dienst I 
 

’s Land wijs, ’s lands eer. Als je gastheer en gastvrouw twee keer 
naar de kerk gaan, ga je gezellig mee. Zoals te verwachten in Al-
berta (Canada): een degelijke ochtenddienst met een traditionele 
opbouw en een stevige preek. De predikant had de gewoonte aange-
nomen om de keuze van de muziek geheel over te laten aan een 
groepje jongeren. Voor kerktijd stonden de jongedames, op hun 
paasbest gekleed, wat lacherig nog het een en ander in te studeren. 
Het waren wel erg simpele deuntjes, begeleid door een bandje. De 
liedjes bleken geen relatie te hebben tot de bijbellezing en de preek. 
We hadden het goed, werden bijvoorbeeld allerhartelijkst begroet, 
maar qua muziek kreeg ik best wat heimwee naar onze Johan en 
Bas. Bij de koffie kwamen veel mensen even een praatje maken. Zo 
ontmoetten we twee mensen die we nog kenden uit de kerk van het 
Jeugddorp: de wereld is soms klein. 
De avonddienst had een heel ander karakter. Weer een goede preek, 
met gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Jammer dat je dan 
in een kerkzaal zit en niet in een kring: heimwee naar de Johannes-
hof dus. Het ging er levendig aan toe, maar was voor ons moeilijk te 
volgen. Opnieuw gaf de dominee inspraak bij de te zingen liederen, 
nu aan alle kerkgangers. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt; zo 
klonk er hartje zomer een klassiek paaslied; waarom ook niet! De 
dominee raakte daarbij eerst wat in de war van het grote aantal cou-
pletten, tot hij ontdekte dat de helft in het Nederlands stond afge-
drukt. ‘Die zingen we natuurlijk niet’, meende hij, waarop ik vrolijk 
riep: ‘Jawel hoor!’ Zo zongen Gert en ik dwars door het Engels heen 
in het Nederlands, spontaan bijgevallen door een flink aantal emi-
granten. Het klonk heel vrolijk allemaal, en de dominee nam het ge-
lukkig sportief op.  
Het raakt me altijd weer hoe over heel de aarde het loflied klinkt, in 
welke taal dan ook. Zo hebben we kunnen genieten van niet eens zo 
heel ‘vreemde diensten’. 

Margreet Bouwman - Lasseur 
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In vreemde dienst II 
 

Half juli waren we in Much (Duitsland) in de omgeving van Bonn. Een 
mooie omgeving om te wandelen en van alles te ondernemen. 
Op zondagmorgen gingen we naar de kerkdienst in de Evangelische 
Kirche van Much.  
Bij binnenkomst werden we aangesproken door de dominee. We ver-
telden dat we uit Nederland kwamen en graag eens wilden ervaren 
hoe het er in een ander land aan toe gaat.  
We waren van harte welkom. 
Er was die morgen een doopdienst waarin drie kinderen gedoopt 
zouden worden. De kinderen waren vanaf het begin in de kerk aan-
wezig en bleven ook tijdens de hele dienst in de kerk. 
Van ieder kind mochten twee familieleden naar voren komen en een 
klein kannetje water in het doopvont ledigen. Bij ieder kannetje werd 
een tekstregel gelezen. 
De gedachte daarachter was dat de kinderen zo de woorden uit de 
bijbel met het doopwater meekregen voor hun verdere leven. 
Dat sprak ons erg aan. 
Er werden mooie liederen gezongen. Wij zijn altijd weer blij dat we 
veel liederen mee kunnen zingen. Vaak zijn het melodieën die we 
ook in onze eigen kerk horen. We vonden het een blijde en feestelij-
ke dienst. Het was een mooi begin van de zondag. 
 

Jan en Nettie Niewold.    
 
Belijdeniscatechese  
 

We willen dit jaar graag belijdeniscatechisatie aanbieden aan ieder-
een die er over nadenkt om dit seizoen, of verder in de toekomst, 
belijdenis te gaan doen. Je kunt je opgeven bij ondergetekende, 
jpcprenger@gmail.com of bel 0545296912 

ds. Jan-Peter Prenger 
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Vorming en Toerusting presenteert: 
 

Inleiding door ds. Frans Ort over Klezmermuziek 
 

Op 20 oktober komt ds. Frans Ort uit Dieren in ons midden om een 
verhaal te vertellen over deze Jiddische muziek (klezmermuziek) en 
de Joodse wereld erachter. We reizen met de muziek mee: langs 
ladino- liederen uit Portugal, de melancholiek vrolijke muziek uit de 
Shtet in Polen en Rusland, langs de gettoliederen uit de tijd van het 
Derde Rijk, maar ook volgen we de reis van het liedje naar de Ve-
renigde Staten en de moderne tijd. En telkens hoor je de verschil-
lende invloeden die het liedje heeft ondergaan. Want Jiddische mu-
ziek stond onder invloed van de volksmuziek uit het land waar zij 
werd gemaakt: je hoort Portugal, de Balkan, Rusland en Amerika 
door de muziek heen klinken.  
 

De avond vereist geen speciale voorkennis: iedereen die enthousi-
ast is en geïnteresseerd in muziek, is van harte welkom. Ds. Frans 
Ort uit Dieren(de zoon van ds. Lodewijk Ort, velen bekend) ver-
zorgt in zijn gemeente al jaren muziekavonden en is in staat met 
enthousiasme te vertellen over zijn ontdekkingen. U bent van harte 
uitgenodigd. 

De toegang is gratis maar u 
wordt wel verzocht om een vrij-
willige bijdrage 
Koffie/thee slechts € 1,00  
Geeft u zich even op?  
Dan houden wij rekening met u. 
 Natuurlijk bent u altijd welkom! 

 

Plaats: Johanneshof 
Datum: donderdag 20 oktober 2011 
Tijd: 20.00 tot ca 22.00 uur 
Informatie en aanmelding: Sjors Tamminga, tel 372752;  
email: sjors.tamminga@planet.nl 
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In gesprek over de Doornse catechismus 
 
Halverwege de zestiende eeuw hebben twee jongemannen (van 24 
en 26 jaar!) een vraag- en antwoordspel bedacht dat meer dan vier-
honderd jaar de tijd zou trotseren. De twee mannen verwoordden dit 
nieuwe geloof in 129 vragen en antwoorden: de Heidelbergse Cate-
chismus. 
 

Met een knipoog naar de Heidelbergse Catechismus heeft een groep 
predikanten in 2010 een nieuwe catechismus geschreven: de Doorn-
se Catechismus. De ondertitel luidt: “oude vragen, nieuwe antwoor-
den”  
De Doornse catechismus beoogt geenszins laatste antwoorden te 
geven of voor te schrijven wat we in deze tijd dienen te geloven. Wel 
wil ze, in alle voorlopigheid en kwetsbaarheid, onder woorden bren-
gen hoe geloven van waarde kan zijn in onze huidige tijd.  
 

Komend seizoen willen we zes avonden in gesprek gaan over deze 
bijzondere catechismus, over ‘oud en nieuw’ geloven, in een open 
geloofsgesprek.  
 

Datum       Onderwerp 
13 okt. 2011       Wat is mijn diepste troost? 
                         (o.a. over “oude vragen, nieuwe antwoorden?”) 
17 nov. 2011     Wat betekent het dat God Vader wordt   genoemd? 
15 dec. 2011       Is God almachtig? Komt ook het lijden van God? 
12 jan.  2012      Is God dezelfde als Allah? 
09 febr. 2012     ‘Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet’ 
15 mrt.  2012     ‘Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?’ 
 

De bijeenkomsten zullen steeds worden geleid door één van de ‘ei-
gen’ predikanten: ds. Hinkamp, ds. Prenger of ds. Willems 
Deze avonden zijn ook prima los van elkaar te volgen. 
 
Leiding: ds. Hinkamp, ds. Prenger, ds. Willems – Joosten 
Plaats: Johanneshof 
Datum: Zie bovenstaande data 
Tijd: van 20.00 tot ca 21.30 uur 
Informatie en aanmelding: Sjors Tamminga, zie boven 
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Nieuw programma V & T 
 
Het nieuwe programmaboekje van de commissie Vorming en Toerus-
ting is uit. Ook dit jaar is er weer een prachtig en royaal aanbod van 
activiteiten. Voor elk wat wils!  
Voor wie zijn de activiteiten bedoeld? Het antwoord is: voor iedere 
belangstellende. Aan het meedoen aan de activiteiten zijn geen kos-
ten verbonden, tenzij anders is vermeld. Bij een aantal activiteiten is 
er sprake van een minimum aantal deelnemers om doorgang te kun-
nen vinden. Alle activiteiten vinden plaats in de Johanneshof, tenzij 
anders vermeld. Uiteraard staat het u vrij om op uw beurt weer an-
deren uit te nodigen om mee te doen, want 'hoe meer zielen, des te 
meer vreugd'. U bent van harte welkom! 
U kunt het boekje meenemen in de kerk of de Johanneshof. Maar u 
kunt het ook bekijken op internet, via de website van onze kerk: 
www.pkn-lichtenvoorde.nl, onder ‘Informatie’, ‘Vorming en toerus-
ting’ 
 

Commissie Vorming & Toerusting 
 
         
Braziliëreis jongeren zomer 2012 
 

Ben je tussen de 17 en 25 jaar oud en voel je er voor volgende zo-
mer mee te gaan met een diakonale Braziliëreis? Er zijn nog enkele 
plekken vrij in de groep die zich hierop vanaf september verder gaat 
voorbereiden. De voorbereiding vindt plaats door groepsgesprek, 
maar ook door het gezamenlijk bedenken en voeren van acties voor 
COMIN, het project in Brazilië dat we gaan ondersteunen en bezoe-
ken. Wil je meer info, neem dan gerust contact op.  

Ds. Eveline Struijk,  
e.strubo@gmail.com 

0545-472987 
en Ds. Jan Peter Prenger  

jpcprenger@gmail.com 
0545-296912 

Let op: Emailadres gewijzigd 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 

 
 
 
 
 

Voor je het weet is het zomerreces al weer 
voorbij. Een zomer die zeer wisselend was, 
met mooie zonnige dagen, maar ook 
verfrissende buien waarop boer en tuinder 
zaten te wachten, na het droge voorjaar.  
Voor de PVG is september het begin van het 
nieuwe seizoen met een gevarieerd programma. 
We beginnen met een optreden van de 
folkloristische dansgroep ‘Wi’j holt ’t bi’j ’t olde’ uit 
Aalten. Voor deze middag hebben we ook de bezoekers van de HVD 
uit Groenlo uitgenodigd. Het belooft een heel gezellige middag te 
worden. We hopen u dan ook allen te mogen begroeten op maandag 
19 september om half drie in de Johanneshof. 
Mede namens alle medewerkers een hartelijke groet. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Rappende meiden winnen BibleDate Award 2011 

 
Dit voorjaar is de jaarlijkse BibleDate Award uitgereikt aan vier leer-
lingen van het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo. Het is de 
prijs voor het mooiste filmpje dat gemaakt is in de BibleDate van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. De meiden ontvingen de prijs uit 
handen van jurylid en zanger Rob Favier. Tijdens de feestelijke uit-
reiking werd de klas getrakteerd op taart en een optreden van Fa-
vier. 
De leerlingen hebben hun prijs gewonnen met het filmpje ‘Mozes die 
met zijn volk door de zee trekt’. De jury schrijft in haar rapport: ‘In 
veel filmpjes die in de BibleDate gemaakt worden, worden mensen 
geïnterviewd of wordt een bijbelverhaal nagespeeld, maar de leerlin-
gen van het Christelijke College Groevenbeek durven zich te onder-
scheiden. Ze durven iets anders te laten zien. Ze verpakken het bij-
belverhaal in een hip jasje. In het begin van het filmpje vraagt de 
kijker zich af wat er gaat gebeuren, het lijkt rommelig, maar dan 
hoor je de beat komen. Dit wordt niet gemaakt door instrumenten, 
maar door de acteurs zelf. Er is lef voor nodig om dit te doen en dat 
hebben ze!’ 
In oktober 2010 stond de BibleDate op het schoolplein van Het Groe-
venbeek. De BibleDate is een opvallende experience-trailer waarin 
jongeren van 12 – 16 jaar op een interactieve manier kennis maken 
met de bijbel. Het programma is bedoeld voor de onderbouw van 
vmbo, havo en vwo. Eén van de programmaonderdelen is het maken 
van een filmpje naar aanleiding van een bijbelverhaal. 
Per jaar bezoeken 10.000 jongeren de BibleDate. Dit betekent dat er 
ongeveer 2000 filmpjes gemaakt en beoordeeld zijn. De jury bestaat 
uit Mark Koelewijn (regiocoördinator Bijbelgenootschap), Mirjam 
Henzen (presentator BibleDate), Rob Favier (theoloog, zanger en 
cabaretier), Frans van Houwelingen (communicatiespecialist Bijbel-
genootschap). Daarbij was er voor iedereen de mogelijkheid om mee 
te stemmen via de website van de BibleDate.  
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Vele handen maken licht werk! 
 
De diaconie zoekt vrijwilligers, die zo ongeveer één keer per maand 
mensen op zondag naar de kerk willen rijden. 
Opgave of informatie bij Rinus te Kronnie, tel. 0544-376706 of 
r.a.tekronnie@kpnplanet.nl 
 
Kledinginzameling 

 

De eerstvolgende kledinginzameling vindt plaats op zaterdag 24 sep-
tember a.s. van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rente-
nierstraat 20. 
 
Collectemunten. 
 
Op verzoek van diverse leden zullen voortaan de collectemunten ver-
krijgbaar zijn in de Johanneshof. Dit bij de beheerdersgroep en wel  
per 50 en 100 stuks voor resp. € 42,50 en € 85,- .  
 
We hopen het hierdoor eenvoudiger te maken. Betaling van de mun-
ten blijft op het bankrekeningnummer van de kerk.  
 

Geert Koster, penningmeester CvK. 
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Vakantieweek in het Laarhuus in Ommen 
 

Zaterdag 4 juni vertrokken zes leden van onze gemeente naar het 
Laarhuus in Ommen voor de IKA- vakantieweek.  De IKA is een 
commissie in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN 
Kerken in de Achterhoek en Liemers.  IKA organiseert jaarlijks een 
aantal vakantieweken voor oudere of lichamelijk minder valide men-
sen al of niet samen met hun partner. Het doel van de IKA is om 
mensen die alleen niet op vakantie (kunnen) gaan een vakantie te 
bieden, samen met mensen uit de eigen regio, in een ongedwongen 
gemoedelijke sfeer. Een week om echt van te genieten en zich te 
laten  verwennen. 
Dat is dit jaar weer prima gelukt in het Laarhuus in Ommen. De circa 
40 gasten en 25 vrijwilligers hebben er samen met kandidaatpredi-
kant Gerry Zemmelink uit Aalten een fantastische week van gemaakt 
met een gevarieerd programma met optredens van zang- en toneel-
verenigingen, uitstapjes en speldagen. In deze internationale week 
stonden verschillende landen centraal met activiteiten variërend van 
oud Hollandse spelletjes tot een high tea. Zondag 5 juni was er een 
kerkdienst en een Avondmaalsviering. 
Ook is er met de 
bus een uitstapje 
gemaakt naar de 
orchideeënhoeve in 
Luttelgeest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortom een week om nooit te vergeten! 
De foto’s van deze vakantieweek kunt u bekijken via de website van 
de kerk www.pkn-lichtenvoorde.nl (klik vervolgens op IKA vakantie-
week). Heeft u zelf geen internet/computer: vraag het bijvoorbeeld 
even aan kinderen of kleinkinderen. 
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Voor meer informatie over de IKA-vakantieweken, of wilt u volgend 
jaar ook mee: neem even contact op met uw diaconie (Rinus te 
Kronnie: 0544-376706). 
                                                                              Erik Schokkin 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

De kopij moet uiterlijk woensdag 21 september 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 OKTOBER 
 
Taal 
 
Als kind vond ik het altijd een schitterend verhaal. De chaos bij de 
bouw van de toren van Babel. “Mag ik een hamer”, vroeg iemand. En 
hij kreeg een zaag. “Breng me eens een paar stenen”, zei een ander, 
en hij kreeg een kop  koffie. Wat kon meester mooi vertellen. Wat 
konden wij erom lachen. Maar hoe wanhopig voel je je wel niet als 
torenbouwer? 
 
In het buitenland afgelopen zomer misschien ook zo iets 
meegemaakt? Was het om te lachen? Of om wanhopig van te 
worden?  
 
Ik denk dat je voor een spraakverwarring trouwens helemaal de 
grens niet over hoeft. Herinner me twee schoonzussen die over 
(dachten ze) hetzelfde spraken. Prima spulletje, zonder toevoeging 
van alcohol, Eens per dag ’s avonds te gebruiken. Een soort van 
serieus gesprek. Allebei dik tevreden. Tot ze er achter kwamen dat 
de een het over Crodino had (een alcoholvrij drankje) en  de ander 
over oordruppels. Geweldig!! 
 
Een andere taal, andere gedachten, dat kan allebei leiden tot 
onbegrip. Net als vaktaal. Medische taal. Technische taal. 
Afkortingen van  jongeren van nu in hun sms-jes. En niet te vergeten 
gebarentaal gebruikt door doven en slechthorenden. Allemaal 
geheimschrift voor niet-ingewijden.  
 
Trouwens, wat te denken van het geheimschrift van de kerk. De 
geheime taal die wij vaak wel begrijpen, of soms ook niet, laat staan 
buitenstaanders. Zoals woorden als lankmoedig of het begrip zalven. 
Maar ook begrippen uit voor velen zo bekende verhalen, de Goede 
Herder, het oordeel van Salomo, De Geest die waait . . .  hoe bekend 
is het nog bij de gemiddelde Nederlander?  
 
Taal. Nuttig. Ingewikkeld. Elk woord heeft zijn eigenheid. En waar de 
ene taal één woord voor heeft, heeft een andere taal er wel drie. 
Vertalen is dan ook een kunst apart! En toch is er één taal die 
universeel is. In eigen land en over de grens. De taal van het hart. 
Waar je hart spreekt, of beter gezegd waar je je hart laat spreken, 
vallen grenzen weg. En wat is er dan veel mogelijk. Wereldwijd. Maar 
ook binnen een kerk. Een dorp. Een familie of een gezin wellicht. 
Soms werkt het. Mond dicht. Hart open.     marja 
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Kerkdiensten  
 
 
zondag 2 oktober Derde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Israëlzondag 
Let Op: AKZ dienst;  Ds. J.J. Hinkamp en ds. J.P. Prenger 
koffie om half tien! Welkom: de heer Te Bokkel 
 Deurcollecte: Kerk en Israël 
 
zondag 9 oktober Vierde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. H.J. Lieftink – Buys uit Neede 
 Welkom: de heer De Bruijn 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 16 oktober Vijfde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp Doopdienst 
 Welkom: de heer Langbroek 
 Deurcollecte: KIA Werelddiaconaat 
 
zondag 23 oktober Zesde zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer Van Doorn 
 Deurcollecte: Ned. Bijbelgenootschap 
 
zondag 30 oktober Zevende zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer Tamminga 
 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 
opnemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van 
dit feestelijke gebeuren. 
 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 2 oktober: AKZ-dienst! We starten deze keer met koffie 
vóór de kerkdienst! Om 9.30 uur staat er koffie klaar 
en om 10.00 uur willen we samen beginnen.  
In de dienst zit een meerkeuze programma verwerkt. 
Er is kindernevendienst én jongerenkerk. We hopen  
op een gezellig drukte in de kerk en de Johanneshof. 

Als thema zoeken we deze keer aansluiting bij de Israelzondag. 
 

Zondag 16 oktober wordt het in de kerk een feestelijke drukte. In de 
dienst worden meerdere kinderen gedoopt. We kijken en luisteren 
samen naar een verhaal uit de bijbel: Jezus zegent de kinderen. Al 
met al volop ingrediënten voor een heel leuke kerkdienst! 
 

Zondag 23 oktober horen we over geloof en vertrouwen. Het 
bijbelverhaal voor deze dienst vertelt over de genezing van de slaaf 
van een Romeinse hoofdman, die van een ander volk en een ander 
geloof was, maar wel volop vertrouwde op Jezus woord. En zijn 
vertrouwen werd beloond.  
 

Eerste zondag van de maand? AKZ-dienst! 
 

In een bezinning op de toekomst van de kerk (en de kerkdiensten) 
was een veelgehoorde wens om te proberen de kinderen, jongeren 
en jonge gezinnen (maar eigenlijk iedere belangstellende) meer 
actief te betrekken bij de kerkdiensten. 
 

Er is gekozen voor een breed opgezette aanpak. We hopen hierdoor 
zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen door een boeiend 
aanbod voor de kinderen, Jongerenkerk en natuurlijk alle andere 
kerkgangers. De kerk als ontmoetingsplaats voor jong en oud; dat 
zou toch prachtig zijn! Het is natuurlijk een mooie droom. Maar deze 
droom kan alleen tot leven komen als u ook daadwerkelijk komt.  

 

Muzikaal is er ruimte voor nieuwe en andere 
invullingen. In de dienst is er iedere keer een 
meerkeuzeprogramma, met aandacht voor 
bezinning en ruimte voor creativiteit en/of speciale 
gasten. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar in de 
Johanneshof. Daarna beginnen we om 10.00 uur in 

de kerk. De eerste AKZ-dienst is op 2 oktober! In de regel zijn deze 
diensten iedere eerste zondag van de maand. WELKOM! 
 

ds. Hans Hinkamp en ds. Jan-Peter Prenger 
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AGENDA 
  
  1 okt. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
  5 okt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
10 okt. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
12 okt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
12 okt. Marcuskring   Richtershof  10.00 uur 
12 okt. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
12 okt. Diaconie met Groenlo Adelaarswiek  20.00 uur 
13 okt. Bloemschikken  Adelaarswiek  19.30 uur 
13 okt. Kerkrentmeesters  Richtershof  20.00 uur 
13 okt. V&T: wat is mijn diepste troost Consistorie 20.00 uur 
17 okt. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
19 okt. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
19 okt. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
20 okt. Lezing: ds. F.Ort, Dieren Adelaarswiek  20.00 uur 
21 okt. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
25 okt. Vergadering Onderweg Adelaarswiek  20.00 uur 
26 okt. Kerkenraadsvergadering Adelaarswiek  20.00 uur 
27 0kt. Bloemschikken  Adelaarswiek  19.30 uur 
27 okt. Vergadering Herold   Consistorie  20 00 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 Wilhelmina Gezina Schoppers - Mennink 
 

Vrijdag 16 september namen we in crematorium Berkenhove 
afscheid van Sientje Schoppers-Mennink. Na een ongelukkige val 
kwam ze afgelopen jaar voor revalidatie in de Pronsweide terecht. 
Een moeilijke tijd volgde. Toen ze weer naar haar huis aan de 
Nieuwe Maat kon was ze daar heel blij mee. Maar helaas was dit van 
korte duur. Een ontsteking maakte een ziekenhuisopname 
noodzakelijk. Na een strijd die niet te winnen viel is ze daar 
overleden, op de leeftijd van 85 jaar. 
 

Sientje Schoppers werd gewaardeerd als een vrouw die lief, gul, en 
zorgzaam was voor de mensen in haar levenskring én iemand die 
stevige en directe uitspraken niet schuwde. Ze hield van gezelligheid 
en gemoedelijkheid. Haar verjaardagen vierde ze in kleine kring en 
iedere vijf jaar in grote kring in een zaaltje (eigenlijk net zoals 
vroeger aan de Kamperweg iedereen altijd welkom was om met 
Pasen eieren te komen eten). Het waren de dingen waar ze van 
genoot.  
 

Toen ze na het overlijden van haar man Henk, in 1998, alleen verder 
moest wilde ze na enige tijd best naar het dorp (Lichtenvoorde) 
verhuizen. Maar dan moest het wel ergens in het centrum zijn, zodat 
er ook wat te zien en te beleven viel. Wat dat betreft: een betere 
plek dan de Nieuwe Maat kon ze niet krijgen! Zó werd de zaterdag, 
met de markt voor de deur, een inloopochtend voor familie en 
vrienden. Het gaf haar leven mede kleur. 
 

In de woorden van Psalm 139 mochten we bemoediging vinden dat 
God ons ten diepste kent en dat mensen zich bij Hem geborgen 
mogen weten in tijd en eeuwigheid.  
 

Dat allen die haar zullen missen troost mogen vinden in het geloof 
dat God verder gaat waar wij moeten loslaten en in de nagedachtenis 
aan deze hen dierbare mens. 

ds. J.J. Hinkamp 
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In memoriam Johanna Gerharda Hillen 
 

Donderdag 22 september kwamen we in het crematorium in Aalten 
bij elkaar voor het afscheid van Jo Hillen, een lieve vrouw, die 
goedmoedig door het leven ging.  
 

Geboren en getogen aan de Meekesweg in Vragender groeide ze op 
op de boerderij. Door gezondheidsproblemen was ze vrijgesteld van 
het werk op de boerderij. Haar levensweg liep dan ook anders. 
Begonnen als winkelmeisje, daarna als hulp in de huishouding, vond 
ze uiteindelijk werk bij modehuis Gossink. Tot haar pensioen, meer 
dan 25 jaar, bleef ze hier met tevredenheid werkzaam. Ze wist 
daardoor heel goed wat er te koop was en hechtte waarde aan een 
verzorgd uiterlijk. Zo kwam Jo Hillen altijd goed verzorgd voor de 
dag. Of het nu binnenshuis was, of in de kerk, of bij de 
ouderenmiddagen van de PVG. Binnen onze kerkgemeenschap was 
ze, met haar grote goedmoedige ogen, een vertrouwd gezicht. 
 

Meer dan 40 jaar was ze een trouw lid van het koor Sursum Corda. 
Zo kruiste haar levensweg de levensweg van Roel Bosman. Nadat 
deze weduwnaar was geworden woonden ze later tot zijn overlijden 
nog vier jaar samen aan de Aaltenseweg. De jaren hierna woonde ze 
daar, door de goede contacten met de buurvrouwen, met veel 
genoegen.  
 

Toen ze lichamelijk meer zorg nodig had volgde een verhuizing naar 
Antoniushove, waar ze zich thuis voelde. Door de jaren heen werden 
de beide Annie’s (Simmelink en Bosman) haar steun en toeverlaat. 
“Dat doot de Annie’s wel”, klonk het menigmaal. Maar wat voor haar 
vanzelfsprekend was geworden was dat zeker niet.  
 

In de woorden van Jezus over het huis van de Vader mochten we  
vertrouwen vinden, dat na alle verhuizingen die Jo Hillen het 
afgelopen jaar ten deel vielen zij rust mag vinden bij de Eeuwige, die 
ons leven draagt. Jo Hillen overleed op de leeftijd van bijna 88 jaar. 
 

Dat allen die haar zullen missen troost mogen vinden in het geloof 
dat God verder gaat waar wij moeten loslaten en in de nagedachtenis 
aan deze hen dierbare mens. 

ds. J.J. Hinkamp  
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Verjaardagen 
 
  1 okt. mevr. W.J. Scholten – Prinsen, Patronaatsstr.16/05, 76 jaar. 
  2 okt. mevr. J.H. Wesselink – te Kronnie, Saturnus 16, 81 jaar. 
  9 okt. mevr. J.G. te Hofsté – Roerdinkholder, Esstr. 10/41, 88 jaar. 
  9 okt. mevr. B. te Paske–Prinsen, Oude Wintersw.weg  20, 75 jaar. 
10 okt. mevr. G. Stronks – Oblink, Kamperweg 20, 75 jaar. 
11 okt. de heer E.J. Helmink, Gebr. Ketteringstraat 16, 85 jaar. 
19 okt. mevr. J.H. Eskes – Jansen, Esdoornstraat 6, 79 jaar. 
23 okt. mevr. T. Kestens - IJkema in Antoniushove, 77 jaar. 
25 okt. de heer D. Veerbeek, Beumweg 6 in Vragender, 77 jaar. 
28 okt. de heer J. Maters, Patronaatsstraat 20/02, 88 jaar. 
 1 nov. mevr. C.E. te Giffel – Geessink, G. Bomansstraat 29, 98 jaar. 
 1 nov. mevr. J.B. Hillen – Hijink, Nieuwe Maat 3, 87 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo 
mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 

                                 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
28 aug. bij de fam. Te Boveldt, Esstraat 1a en 
   mevr. Sironde, Varsseveldseweg 7/44. 
  4 sep. bij mevr. Florij, Varsseveldseweg 7/10 en 
  de fam. Te Paske, Oude Winterswijkseweg 20. 
11 sep. bij de fam. Sironde, Neptunus 29 en  

 de fam. Meerdink in Winterswijk en namens de Zonnebloem 
 bij mevr. Ter Haar, Staringstraat 45. 

18 sep. bij de fam. Bannink, Oude Aaltenseweg 20 en 
  de fam. Toebes, Landstraat 24 in Harreveld. 
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Kerkenraadsvergadering van 7 september 2011 
 

 
 
 
• Nadat wij u vorige keer meldden dat behoudens 
eventuele bezwaren de horecavergunning rond was, 
kunnen wij u  nu melden dat de vergunning is 
verstrekt. Verder  loopt de verhuur van ruimtes aan 
derden naar tevredenheid. 
• Het Brazilië project van ds Prenger loopt niet echt soepel. De 
deelname is nog steeds een beetje problematisch.  In de hoop toch 
nog wat mensen enthousiast te maken is de leeftijdgrens naar boven 
opgerekt. 
• Het nieuwe ledenregistratiesysteem heeft nog wat voeten in de 
aarde, maar onze dames van de ledenadministratie werken er hard 
aan e.e.a. operationeel te krijgen. Het nieuwe systeem is web-based 
en voor alle ambtsdragers, administrateur, predikanten op basis van 
need to know toegankelijk. 
• Onze Gemeente heeft evenals enkele andere gemeenten  een 
legaat ontvangen van de  erven Feentra-van Voorthuyzen ter grootte 
van ca. €43.000,=. Dit geld mag alleen aan onderhoud van kerk 
en/of orgel besteed worden. 
• De predikanten en andere medewerkers, welke werkzaam zijn in 
het liturgisch centrum van de kerk (verhoogde deel voorin), hebben 
reeds langere tijd te kennen gegeven enige aanpassing op prijs te 
stellen. Doel is het verkrijgen van meer ruimte t.b.v. gebruik audio-
visuele middelen, voor projecten kindernevendienst, koren, bandjes, 
een kleinere kerstboom, enz.  De vergadering kon aan de hand van 
gemanipuleerde foto’s een idee krijgen hoe het liturgisch centrum er  
na de voorgestelde veranderingen  uit komt te zien.  In grote lijnen 
komt het erop neer dat de huidige banken t.b.v. de ambtsdragers 
met behoud  van de “afdakjes” worden teruggebracht tot alleen een 
bank zoals nu direct links en rechts van de preekstoel. De 
ambtsdragers zullen na de wijziging bij de”normale” diensten plaats 
nemen op de eerste bank links vooraan (van achteraf gezien/ voor 
de voorganger rechts). De vergadering kan zich vinden in de  
wijziging incl. wijziging plaats ambtsdragers en stemt daarmee in. 
• Onze Gemeente heeft een aantal  boeken “Lichtenvoorde  1815-
2005” gekregen. De Kerkenraad heeft besloten deze beschikbaar te 
stellen aan belangstellende leden.   
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• Enige maanden geleden kon  u lezen dat de actie Kerkbalans 
2011 een bedrag had opgeleverd van €  82.607,22 . Na diverse 
inspanningen is dit bedrag  inmiddels  gestegen naar € 83.667,72. 
Toch baart het de Kerkenraad zorgen hoe dit bedrag is opgebouwd, 
gelet op de leeftijdsopbouw van onze Gemeente.   
• Aan het einde van jaar zijn er weer een drietal ambtsdragers 
aftredend, te weten de heren E. Schokkin, S. Tamminga en Gerrit 
van Lochem. De heer Gerrit van Lochem had reeds te kennen 
gegeven te stoppen. Dit betekent dat het comité van 
kerkrentmeesters op zoek kan gaan naar een nieuwe 
kerkrentmeester, die niet perse ook ambtsdrager hoeft te worden. 
De heer S. Tamminga zegt toe  nog twee jaar bij te tekenen. De heer 
E. Schokkin denkt nog na. E.e.a hoeft u natuurlijk niet tegen te 
houden zich toch onmiddellijk aan te melden. 
• Het nieuwe concept voor de kindernevendienst slaat aan en de 
leiding hoopt de komende tijd op wat meer kinderen. 
• Een ieder was zeer enthousiast over de startzondag. Prima 
organisatie. Volgend jaar zal in de uitnodiging ook de eindtijd 
vermeld worden. 
• De peiling over de aanvangstijd van de zondagse diensten 
leverde een grote meerderheid op voor het tijdstip 10.00 uur altijd. 
Met ingang van heden zullen de diensten derhalve altijd om 10.00 
uur aanvangen. 

Frits van Doorn, tweede-scriba 
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College van Kerkrentmeesters 
 

Het is al weer ruim een maand geleden dat we op 28 augustus met 
een gezellige en goed georganiseerde ‘startzondag’ aan het nieuwe 
kerkelijke jaar mochten beginnen. En sindsdien is er weer heel wat 
gebeurd. Ik vraag uw aandacht voor enkele zaken die onder andere  
in het college van kerkrentmeesters onderwerp van gesprek zijn 
geweest. 
•   ‘n interessant boek voor belangstellenden 
In het jaar 2005 hield de gemeente Lichtenvoorde op te bestaan en 
ging de gemeente Oost Gelre van start, één en ander als gevolg van 
de bestuurlijke herindeling. Bij die gelegenheid is nog op initiatief 
van de oude gemeente en met medewerking van Anton Hulshof en 
Henk Klein Gebbink een boek uitgegeven door uitgeverij Hans de 
Beukelaar met de titel: ‘De gemeente Lichtenvoorde 1815 – 2005’. 
Dit boek was de afgelopen jaren al verkrijgbaar in de boekhandel. 
Blijkbaar is de oplage erg ruim geweest, want er is een behoorlijk 
aantal boeken beschikbaar gesteld via de vereniging van 
Oudheidkunde aan diverse verenigingen en scholen in Lichtenvoorde 
en de kerkdorpen. Zo heeft ook onze kerk een contingent boeken 
ontvangen en is in de kerkenraad besloten om een aantal van die 
boeken uit te reiken aan die leden van onze protestantse gemeente, 
die daarvoor belangstelling hebben. Onder andere de kerkelijke 
geschiedenis van Lichtenvoorde staat er uitvoerig in beschreven. In 
de eerste dienst met het motto: ‘anders kerk zijn’ op 2 oktober 
aanstaande kunnen belangstellenden een exemplaar in ontvangst 
nemen. Uiteraard geldt één exemplaar per familie-eenheid en zolang 
de voorraad strekt! 
•   legaat 
Nadat we in het voorjaar al op de hoogte gesteld waren, mocht onze 
kerk in augustus een legaat uit de erfenis van een welgestelde 
familie uit het midden van ons land in ontvangst nemen. Het forse 
geldbedrag van ruim € 40.000,-- was geoormerkt ten behoeve van 
de instandhouding en het onderhoud van ons kerkgebouw. De 
kerkenraad heeft het bedrag in dank aanvaard en zal namens onze 
gemeente de schenkende familie onze dankbaarheid betonen. 
•   aanpassing liturgische centrum voor in de kerk 
In het volgende nummer van ‘Onderweg’ wil ik u over dit onderwerp 
informeren aan de hand van enkele foto’s. 
NB: zie ook het kerkenraadverslag 
Namens het college van Kerkrentmeesters   Gerard van Lochem 
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In vreemde dienst 
 

Zij is een allerliefste, al wat oudere  nicht van ons, maar ik 
probeerde haar altijd toch wat uit de weg te gaan. Ze is namelijk 
overtuigd Jehova’s Getuige. Niet alleen bij een familiereünie, maar 
ook vanuit Canada bestookte ze mij met haar vragen en met de 
Engelse versie van de Wachttoren. Eer we daar van de zomer in 
Vancouver gingen logeren, had Gert haar bezworen om verdere 
pogingen tot bekering maar achterwege te laten, en met succes. 
Groot was dan ook haar verrassing, en die van haar man, toen we 
zondagsmorgens voorstelden om mee te gaan naar de 
Koninkrijkszaal. We werden er zeer hartelijk ontvangen. Dat je 
Nederlander bent maakt bovendien dat je in Canada altijd nog een 
streepje vóór hebt. De Zaal was een modern en comfortabel 
ingerichte ruimte, jaloersmakend goed gevuld met oud en jong; hele 
gezinnen, hele families zelfs. De bezoekers oogden zonder 
uitzondering zeer feestelijk: de heren strak in het pak, de dames 
keurig gekapt en opgemaakt, en chique gekleed. Ook de kinderen 
zagen eruit om door een ringetje te halen. Zelfs de kleinste jongetjes 
waren in kostuum met stropdas, of minstens in gilet met een 
vlinderdasje. De meisjes leken wel prinsesjes, we keken onze ogen 
uit.  Maar nu de dienst zelf. Eigenlijk heel vertrouwd, met een woord 
van welkom, een gebed en een bijbellied. Daarna volgde een 
toespraak van een goed half uur over de regeringen van deze wereld 
en het contrast met het komende Rijk van God. Op zich een goed 
verhaal, maar het kreeg voor ons wel iets ongemakkelijks. De 
spreker lardeerde zijn betoog namelijk met tientallen losse teksten, 
uit heel de bijbel bijeengesprokkeld. Je werd geacht deze teksten 
direct op te zoeken; ze dienden namelijk als bewijsvoering. Zo 
werden we in hoog tempo kriskras door de bijbel gejaagd, van 
Genesis naar Openbaring en weer terug. Mijn schoonvader placht dit 
strooien met bijbelteksten, wat predikanten ook wel deden, te 
bestempelen als ‘kiepe voere’ (kippen voeren): een treffend beeld! 
Na nog weer een lied en een gebed kwam het onderdeel 
‘bijbelstudie’, al met al een hele zit. De nieuwste Wachttoren bood 
een twintigtal paragrafen die stuk voor stuk werden voorgelezen. De 
bijbehorende vraag moest vanuit de Zaal worden beantwoord. We 
waren nogal onder de indruk van de vrijmoedigheid en van de parate 
bijbelkennis van alle aanwezigen, tot we ontdekten dat ze letterlijk 
teruggaven wat afgedrukt stond. Voor ons werkte dit ‘oplepelen’ wel 
heel vervreemdend. Het verklaart ook waarom een gesprek ‘aan de 
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deur’ maar niet lukken wil: de antwoorden staan al vast; van 
uitwisseling is geen sprake.  
Ook bleek eens te meer: door alleen losse teksten te gebruiken kun 
je met de bijbel in de hand zo ongeveer alles bewijzen. 
Bijna twee uur later werden we bij de uitgang opnieuw door veel 
bezoekers enthousiast aangesproken. Al met al een plezierige en ook 
leerzame ervaring. Wat blijft is onze moeite met dit specifieke 
gebruik van de bijbel, maar ook ons respect voor de ijver en de inzet 
van deze gelovigen. 

Margreet Bouwman – Lasseur  
 
Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

                     
 

Afgelopen donderdag 15 september waren we als werkgroep weer bij 
elkaar om de laatste voorbereidingen te treffen voor de jaarlijkse 
uitwisseling met onze partnergemeente in Herold.  
Van 6 t/m 9 oktober a.s. willen wij weer een bezoek brengen aan 
onze vrienden in Herold. We gaan dit jaar met een zeer grote groep, 
namelijk 21 personen. 
We hopen dat ook dit weekend weer waardevolle ontmoetingen en 
bezinningsmomenten brengt. 
Naast een cadeau voor de kerkgemeente zullen we in de kerkdienst 
een groet van dominee Hans Hinkamp voorlezen.  
 

In de kerkdienst van 2 oktober a.s. zal er aandacht besteed worden 
aan ons bezoek aan Herold.  
 

In 2012 is het 25 jaar geleden dat we begonnen zijn met de 
jaarlijkse uitwisselingsweekenden.  Wij willen dit, samen met de 
kerkgemeente, vieren en hebben al een begin gemaakt met de 
voorbereidingen.  Wij houden u in Onderweg op de hoogte.  
 

Heeft u interesse in de uitwisseling met onze partnergemeente 
Herold, neem dan eens contact op met een van de werkgroepleden.  
 

Namens de werkgroep Lichtenvoorde – Herold,  
Hans Tornij  (tel: 379691) 
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Nieuw programma V & T 
 

Het nieuwe programmaboekje van de commissie Vorming en 
Toerusting is uit. Ook dit jaar is er weer een prachtig en royaal 
aanbod van activiteiten. Voor elk wat wils!  
Voor wie zijn de activiteiten bedoeld? Het antwoord is: voor iedere 
belangstellende. Aan het meedoen aan de activiteiten zijn geen 
kosten verbonden, tenzij anders is vermeld. Bij een aantal 
activiteiten is er sprake van een minimum aantal deelnemers om 
doorgang te kunnen vinden. Alle activiteiten vinden plaats in de 
Johanneshof, tenzij anders vermeld. Uiteraard staat het u vrij om op 
uw beurt weer anderen uit te nodigen om mee te doen, want 'hoe 
meer zielen, des te meer vreugd'. U bent van harte welkom! 
U kunt het boekje meenemen in de kerk of de Johanneshof. Maar u 
kunt het ook bekijken op internet, via de website van onze kerk: 
www.pkn-lichtenvoorde.nl, onder ‘Informatie’, ‘Vorming en 
toerusting’ 
 

Zie elders in Onderweg voor het programma voor oktober 
 

Commissie Vorming & Toerusting 
 
Wat is mijn diepste troost? 
 

Met een knipoog naar de Heidelbergse Catechismus heeft een groep 
predikanten in 2010 een nieuwe catechismus geschreven: de 
Doornse Catechismus. De ondertitel luidt: “oude vragen, nieuwe 
antwoorden”. De Doornse catechismus beoogt zeker niet laatste 
antwoorden te geven, of voor te schrijven wat we in deze tijd dienen 
te geloven. Wel wil ze, in alle voorlopigheid en kwetsbaarheid, onder 
woorden brengen hoe geloven van waarde kan zijn in onze huidige 
tijd.  
 

Komend seizoen willen we zes avonden in gesprek gaan over een 
aantal thema’s uit deze bijzondere catechismus, in een open 
geloofsgesprek. Iedere bijeenkomst staat op zich en is vrij 
toegankelijk.  
Op 13 oktober gaat het over “Wat is mijn diepste troost?” De avond 
wordt geleid door ds. Hinkamp en is om 20.00 uur in de 
Johanneshof. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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In gesprek over de Doornse catechismus 
 

Wat is mijn diepste troost?   (o.a. over “oude vragen, nieuwe 
antwoorden?”) 
Halverwege de zestiende eeuw hebben twee jongemannen (van 24 
en 26 jaar!) een vraag- en antwoordspel bedacht dat meer dan 
vierhonderd jaar de tijd zou trotseren. De twee mannen verwoordden 
dit nieuwe geloof in 129 vragen en antwoorden: de Heidelbergse 
Catechismus. 
Met een knipoog naar de Heidelbergse Catechismus heeft een groep 
predikanten in 2010 een nieuwe catechismus geschreven: de 
Doornse Catechismus. De ondertitel luidt: “oude vragen, nieuwe 
antwoorden”  
De Doornse catechismus beoogt geenszins laatste antwoorden te 
geven of voor te schrijven wat we in deze tijd dienen te geloven. Wel 
wil ze, in alle voorlopigheid en kwetsbaarheid, onder woorden 
brengen hoe geloven van waarde kan zijn in onze huidige tijd.  
 

Komend seizoen willen we zes avonden in gesprek gaan over deze 
bijzondere catechismus, over ‘oud en nieuw’ geloven, in een open 
geloofsgesprek.  
Datum  Onderwerp 
13 okt. 2011  Wat is mijn diepste troost?  (o.a. over “oude 

vragen, nieuwe antwoorden?”) 
17 nov. 2011  Wat betekent het dat God Vader wordt 

genoemd? 
15 dec. 2011   Is God almachtig? Komt ook het lijden van God? 
12 jan. 2012   Is God dezelfde als Allah? 
09 febr. 2012  ‘Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet’ 
15 mrt. 2012   ‘Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?’ 
 

De bijeenkomsten zullen steeds worden geleid door één van de 
‘eigen’ predikanten: ds. Hinkamp, ds. Prenger of ds. Willems - 
Joosten. Deze avonden zijn ook prima los van elkaar te volgen. 
Locatie: Johanneshof Tijd 20.00 – 21.30 uur  Toegang gratis    
Geeft u zich even op?  

 

 Sjors Tamminga, 0544-372752,  
mail:  sjors.tamminga@planet.nl 
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Meer over de Doornse catechismus 
 

Wie meer wil weten over de Doornse catechismus kan in Eibergen 
terecht 
 

Op Goed Gerucht, de theologenbeweging in de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) die geen modaliteit wil zijn, bestaat dit jaar tien 
jaar. Na een wat aarzelende start lijkt de beweging haar plaats in de 
Protestantse Kerk gevonden te hebben. De Eibergse oud-predikant 
Stefan de Jong is één van de enthousiaste leden van de beweging en 
werkte mee aan de uitgave ‘De Doornse catechismus’, een boek dat 
meteen genomineerd is voor de Theologie Publicatieprijs van 2011. 
Samen met zijn collega’s Rolinka Klein Kranenburg en Jan Offringa  
zal hij in een wervelende optreden vertellen over deze uitgave en het 
Goede Gerucht!  
 

Datum: woensdag 5 oktober 2011 
Leiding ds. Stephan de Jong  
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Huve Grotestraat 52 Eibergen tegenover de Oude 
Mattheüs  
Opgave bij: Henk Sieben telefoon 0545-431656 
 
 
Marcuskrng 
 

Op woensdag 12 oktober gaan we weer verder met onze 
bijbelstudiegroep. Oude bekenden en nieuwe belangstellenden zijn 
hartelijk welkom vanaf kwart voor tien. We gaan eerst bijpraten en 
zetten ons dan aan de arbeid. Waar we het over gaan hebben zullen 
we dan ook met elkaar afstemmen. Misschien moet de Marcuskring 
dan wel een andere naam krijgen. We houden u op de hoogte. 

Jan Gillissen 
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Vincent van Gogh, zaaier van licht  
 

Van Vincent van Gogh kennen we allemaal wel enkele schilderijen en 
weten we dat hij zijn oor afsneed (of dat zijn vriend dat deed!). 
Minder bekend is de tijd dat hij ambities had om predikant te worden 
en zijn werkzaamheden als evangelist in de mijnwerkersstreek in 
België. Later, in de periode dat hij verbleef in Arles en Saint Remy 
(in het psychiatrische ziekenhuis) heeft Vincent van Gogh prachtige 
schilderijen gemaakt, met veel kleur en licht.  
Hij heeft enkele schilderijen met Bijbelse voorstellingen 
nageschilderd, op zijn eigen wijze. Deze avond zullen we horen hoe 
het geloof een belangrijke leidraad in zijn leven is gebleven, ook 
nadat hij afstand had genomen van de kerk. We zullen zijn werk 
bekijken, maar ook veel zien van Arles en Saint Remy; de plaatsen 
waar hij de laatste jaren van zijn leven was. Een kleurrijke avond 
over een bijzonder mens.  
Inleider: Ds. Christien Ferrari uit Hengelo (Gld)  
Datum: donderdag 3 november 2011  
Locatie: Johanneshof Tijd 20.00 – 22.00 uur Toegang gratis  (We 
vragen wel een vrijwillige bijdrage)  
Koffie/ thee voor € 1,00  
Geeft u zich even op bij  Sjors Tamminga, 0544-372752,  
mail:  sjors.tamminga@planet.nl   
Dan houden wij rekening met u. Natuurlijk bent u altijd welkom!  
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Open tafel 
 

In het novembernummer van Onderweg in het jaar 2004 stond het 
volgende artikel:  
 
Gezamenlijke maaltijd: Verheugend nieuws. 
Dat was het begin van een aantal gezellige bijeenkomsten, één keer 
per maand op vrijdag om 11.30 uur. 
Aanvankelijk werd de maaltijd klaargemaakt door de kok van 
Antoniushove en in grote gamellen naar de Ni`je Wehmerhof 
gebracht, waar het eten door Joke Lubbers werd opgeschept.  
Na een aantal jaren waren er wat problemen met de bezorging 
vanuit Antoniushove en werd naar een andere oplossing gezocht. Het 
werd de keuken van de heer en mevrouw Te Boveldt. Elke maand 
werden daar de heerlijkste maaltijden klaargemaakt, die de eerste 
jaren de weg vonden naar de Ni`je Wehmerhof en sinds een paar 
jaar naar de Richtershof. 
 
 
Nadat we al die jaren genoten van hun 
lekkere, voedzame schotels besloot de 
familie Te Boveldt het “eet”stokje over te 
dragen aan hun opvolgers en zo zijn Nettie 
en Jan Niewold bereid gevonden, in hun 
eigen keuken te gaan kokkerellen om ons 
te voorzien van hun kookkunsten. We 
hebben daar, tot grote tevredenheid, al 
een keer kennis mee kunnen maken. 
Het aantal deelnemers is elke maand vrij 
constant, zo’n zes tot acht personen. We 
betalen met elkaar de kosten van de 
ingrediënten.  
Graag danken we, persoonlijk, maar ook 
via dit artikel, de familie te Boveldt voor de jaren waarin zij zich 
hebben ingezet voor het slagen van heel veel gezellige, lekkere 
maaltijden.  
Hilda en Jan, hartelijk dank van alle deelnemers aan de “Open tafel”.      

 

Addy van Vliet            
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Herfst - loflied op de schepping 
 

Dát is de titel van een nieuwe fotowedstrijd van de commissie 
Vorming en Toerusting. Herfst is een jaargetijde met eigen kleuren, 
paddenstoelen, sfeerbeelden in de mist, vallende bladeren, vogels 
die vertrekken voor de winter, dieren die zich voorbereiden op de 
winter.  
Maar misschien heeft u zelf wel heel andere beelden of gedachten bij 
het onderwerp: herfst - loflied op de schepping.  

 

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 foto-
bewerking of collage. Een 
kleine toelichting bij de 
foto’s (hoe, wat waar, of 
een bijzonder verhaal) is 
welkom maar niet 
noodzakelijk. 
 

We willen graag heel veel 
prachtige, ontroerende, inspirerende of anderszins boeiende foto’s 
ontvangen. Een jury zal tien foto’s laten afdrukken om op te hangen 
in de Johanneshof. Na afloop van de expositie mogen de inzenders 
van de uitgekozen foto’s deze meenemen om er zelf thuis van na te 
genieten. Pak de uitdaging op en doe mee!  
 

U kunt uw inzending (max. drie foto’s per persoon), vóór 25 oktober 
2011, naar ons toesturen, via email: pkn.lichtenvoorde@gmail.com  
Dus… pak uw fotocamera, of zoek uw mooiste foto’s en doe mee! 
 

commissie Vorming & Toerusting 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 

                   
Deze eerste middag van het nieuwe seizoen mochten we ons 
verheugen op een zeer grote opkomst en behalve de Lichtenvoorde 
senioren, was ook Groenlo goed vertegenwoordigd. 
Mevrouw De Bruijn heette iedereen van harte welkom en opende met 
een meditatie uit Leviticus 25: Onze Schepper wil niet dat de mens 
alleen een dag in de week rust krijgt, maar ook dat we goed voor de 
natuur zorgen en dat we het land na zes jaar een jaar rust geven. 
Hierna stonden we een ogenblik stil bij allen die ons de afgelopen 
maanden zijn ontvallen. 
Voor deze middag hadden we de dansgroep ‘Wi’j holt ’t bi’j ’t olde’ 
uitgenodigd. Zij zaten in hun zondagse kleren klaar om voor ons op 
te treden. Hun voorzitter kondigde op een humoristische manier de 
verschillende dansen aan. Het was een zeer gevarieerd programma, 
van walsen en polka’s, bekende en minder bekende dansen. 
Tussendoor verkleedden ze zich in de ‘drachten’ die bij het werk of 
uitgaan horen. Het klapstuk kwam aan het eind: ‘beddegaonstied’. 
Een ouder echtpaar toonde de borstrok, een lange gebreide 
onderbroek en een nachtjapon met slaapmuts, precies zoals het er 
vroeger uitzag. Dat hierbij de lachspieren goed loskwamen zult u 
begrijpen! Het was weer een geslaagde middag, dat ook in het 
applaus tot uiting kwam. De dansgroep was erg tevreden over de 
accommodatie. Het was prettig dansen in de Johanneshof en ze 
kwamen zeker nog een keer terug. Mevrouw De Bruijn bedankte 
iedereen voor hun komst en wenste allen wel thuis. 
Maandag 17 oktober hopen we u allen weer om half drie te mogen 
begroeten in de Johanneshof. Dan komt de heer H. Tornij ons 
vertellen over veiligheid in het verkeer en het beveiligen van ons 
huis. 
In november gaan we zingen en wel gezangen, psalmen en liederen 
uit Johannes de Heer, die we niet meer zo vaak horen en of die ons 
dierbaar zijn. Schrijf ze op, zodat Bas Tieltjes ze vast kan oefenen. 
Wij zorgen dat hij de aanvragen krijgt. 
Een hartelijke groet. 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Wijs met de bijbel 
 

                
 
In het najaar start de campagne ‘Wijs met de bijbel’. In het hele land 
vinden activiteiten plaats die te maken hebben met de bijbel en het 
bijbelwerk. Op televisie is de Grote Bijbelquiz te zien en in tientallen 
plaatsen in Nederland worden quizavonden georganiseerd. De laatste 
zondag van oktober is de Nationale Bijbelzondag, een fenomeen met 
een lange geschiedenis. 
Al de activiteiten hebben als doel om aandacht te vragen voor de 
bijbel en het gebruik van de bijbel te stimuleren. Thema voor de 
bijbelcampagne is ‘Wijs met de bijbel’. Dit thema blijft gelden voor 
drie jaar, tot aan 2014, het jaar waarin het NBG tweehonderd jaar 
bestaat. In elk campagnejaar (van eind augustus tot juli) krijgt het 
thema een ander accent. Voor 2011/2012 is dat ‘Wijze lessen van 
Jezus’. 
Op zondag 23 oktober zal in de Johanneskerk aandacht 
geschonken worden aan de bijbelcampagne. Het is de bedoeling dat 
er een geschenkboekje verschijnt met de titel ‘Wijze woorden van 
Jezus’. Hierin staan 25 gelijkenissen met houtskooltekeningen van 
Kees de Kort. Verder komt er een predikanteninfomap, een 
kinderdoeboekje, een kerkbankkaart, een poster en diverse 
PowerPoints (ook voor kinderen) en natuurlijk een nieuwe NBG-
bijbelquiz. 
Actuele informatie over de bijbelcampagne kunt u vinden op 
www.bijbelgenootschap.nl 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
 
Giften 
Ontvangen via ds. Hinkamp € 20,-- voor de ouderling bloemendienst 
en via mevrouw R. Tieltjes € 5,-- en € 10,-- voor de Johanneshof. 
Hartelijk dank! 
 
Kledinginzameling 
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 29 oktober van 
09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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Kindernevendienst, nu nog leuker! 
 
Dit seizoen is gestart met een nieuwe opzet van 
de kindernevendienst waarbij er o.a. meer 
gebruik wordt gemaakt van allerlei multimedia. 
Beelden zeggen vaak veel meer dan alleen een 
verhaal. Voor de kindernevendienst zijn er 
diverse lessen samengesteld met bijbelverhalen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van dvd’s, 
youtube of powerpointpresentaties in combinatie met verschillende 
verwerkingen (knutselopdrachten) en extra speelmogelijkheden. 
Dus, kom ook en kijk en doe gezellig mee. Je bent van harte 
welkom! 
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Jongerenkerk 
 

Zondag 2 oktober start de jongerenkerk weer. Die zondag is er een 
AKZ-dienst (Anders Kerk Zijn) waarbij er in de kerk een meerkeuze-
programma is met o.a. voor de jongeren een Jongerenkerk. We gaan 
leuke dingen doen! 
We beginnen zoals altijd om 10.00 uur maar vanaf 9.30 uur is 
iedereen al welkom en is er een open huis in de Johanneshof waarbij 
je wat kunt drinken. Neem vooral je ouders mee, voor hun is er ook 
een speciaal programma, naar eigen keuze samen te stellen.  
WELKOM! 
                                                                              Erik Schokkin 
Jongeren naar Brazilië 
 

COMIN, hoe zat het ook al weer? 
Een aantal jongeren in de gemeentes 
Eibergen/Rekken, Groenlo, Lichtenvoorde 
en Neede bereiden zich voor op een 
diaconale reis naar Brazilië volgend jaar. 
Het project dat ze gaan bezoeken en 
ondersteunen is COMIN.  
COMIN werkt in delen van Brazilië en 
komt op voor de belangen van de 
indianen, de oorspronkelijke bevolking 
van Brazilië. De indianen zijn een 
minderheidsgroep die onderaan de samenleving staat en op allerlei 
manieren uitgebuit wordt. 
  

Stand van zaken 
Na een heerlijke vakantie zijn de meeste 
jongeren weer begonnen met school en/of 
werk, maar ook met de voorbereidingen 
voor de ontmoetingen met braziliaanse 
mensen die plaats zullen vinden in de 
zomer van 2012. 
Begin september is er een jongeren bijeen 
komst geweest waar verder is nagedacht 
over ideeën voor leuke acties om geld in te 
zamelen. 
Hieronder kunt u lezen wat er de komende 
maand op het programma staat. 
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Komende activiteiten 
 
 
 
 
 
 
In oktober gaan jongeren van Het Assink (scholengemeenschap in 
Eibergen) meedoen aan een sponsorloop. Bewegen is goed, voor de 
jongeren zelf, maar helemaal als je gaat bewegen voor een goed 
doel! De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar COMIN, de 
organisatie in Brazilië waar de jongeren naar toe gaan. 
Op zondag 30 oktober vindt de Oogstdankvieringdienst plaats in 
Eibergen. De jongeren zullen helpen met de voorbereidingen ervan 
en op de dag zelf. 
Op woensdag 16 november  zal er een activiteit in Lichtenvoorde 
plaatsvinden. Op deze dag komt de directeur van COMIN naar de 
Achterhoek en zal hij kennis maken met de vier gemeentens 
(Lichtenvoorde, Groenlo, Neede en Eibergen/Rekken) die steun 
hebben toegezegd aan zijn  organisatie. De jongeren zullen kennis 
met hem maken en ‘s avonds zal er in de Johanneshof een lezing zijn 
over het werk van COMIN. 
Wilt u meer weten over dit project  dan bent u deze avond van harte 
welkom. Hoe laat deze avond begint wordt later nog kenbaar 
gemaakt.  
 

Voorafgaand aan deze informatieavond zal er, mede door de 
jongeren,  een Braziliaanse maaltijd bereidt  worden. Om ook zelf te 
ervaren hoe dit smaakt kunt u zich t.z.t. voor deze maaltijd opgeven. 
Aangezien de jongeren die meegaan zelf ook, d.m.v. activiteiten, 
geld in zamelen voor de reis naar Brazilië, zal voor de maaltijd een 
bedrag van rond de € 15 per persoon gevraagd worden. 
 
Wilt u dus meer weten over het Brazilië-project houd woensdag 16 
november dan vast vrij in uw agenda! Nadere informatie volgt in de 
volgende Onderweg. 
 

Namens de steungroep en de jongeren, 
 

Erik Schokkin en Marion Houwers 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

De kopij moet uiterlijk woensdag 26 oktober 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 NOVEMBER 
 
Een doel hebben 
Twee broers. Eén en hetzelfde ideaal. Een verf- en behangwinkel. 
Binnen de kortste keren is een pand gevonden. Schappen aange-
bracht. Groothandels bezocht. Een schitterende zaak wordt het. Wat 
een keus, wat een mogelijkheden om je huis op te knappen. De  
klanten kijken hun ogen uit. De zaak begint te lopen. Op een dag 
komt mijnheer Anders binnen. “Ik zoek een behangetje, voor mijn 
plafond. Lijkt me leuk”. Broer één kijkt naar broer twee. Onmerkbaar 
schudden ze allebei nee. “Spijt ons, maar dat kan niet. U vindt een 
plafond behangen misschien kunnen. Wij zijn daar tegen. Jammer, 
we kunnen u niet van dienst zijn”. Sprakeloos verlaat mijnheer An-
ders de overvolle winkel. Zelfvoldaan kijken de twee broers hem na. 
 
Een huisman. Doet niets liever dan poetsen.  Alle negen kamers van 
zijn huis zien er tip top uit. Bedden schoon. Heerlijke stoelen. Koel-
kast vol. Kast vol spelletjes. Wel drie serviezen. En dan komt iemand 
van de kerk langs. “Volgende maand de  uitwisseling met  onze 
partnergemeente in Duitsland. Kan jij één of twee logé’s hebben?” 
Huisman schrikt. “Nee, echt niet. Stel je voor, iemand in dat schone 
bed, iemand in die lekker stoel. Nee hoor, sorry, zoek maar verder”. 
 
Een prachtig gebouw met een hoge toren. Elke zondag luiden de 
klokken. Door de week allerlei activiteiten. En dan is daar die ver-
drietige vrouw. “Mijn man is overleden. Ik zoek troost. Mogen we 
vanuit hier mijn man gaan begraven?” “Hoe kan u het vragen. Na 
euthanasie. Nee, dat gaat niet lukken. Daar is de kerk niet voor”. 
(Misschien heeft u het krantenbericht ook gezien?)  
 
Verbijsterd las ik het. Waar is de kerk voor? Om te pronken met al 
haar waren? Om schoon, glimmend en prachtig te blijven? Om zich-
zelf in stand houden? Door de deur te sluiten? Of zet de kerk de deu-
ren wijd open. Laat ze zo zien wat ze kan bieden. “Kom binnen, wat 
kunnen we voor je doen? Ga zitten, goed dat je er bent”.  
 
Twee weken geleden. Twaalf jonge ouders laten dopen. Broertjes en 
zusjes erbij. Een kerk stampvol vrienden en familie. Dit is het, denk 
ik. De kerk is middel en geen doel op zich. Middel om iets van God te 
laten zien. Van liefde en nabij zijn. Van belangstelling tonen. Niet één 
zondag. Maar alle dagen. Hoe moeilijk soms ook, als iemand de deur 
voor jóu dichtdoet. Zullen we er samen voor gaan?  
        marja 
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KERKDIENSTEN 
 
 
 
zondag 30 oktober Zevende zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Welkom: de heer Tamminga 
 Deurcollecte: De Hoop 
 
zondag 6 november Achtste zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Gezinsdienst 
Let op: AKZ dienst Ds. J.J. Hinkamp en ds. J.P.Prenger 
Koffie om half tien! Welkom: de heer Van Doorn 
 Deurcollecte: Zending K.I.A. 
 
zondag 13 november Negende zondag van de herfst (groen) 
10.00 uur Ds. J.P. Prenger Viering H. Avondmaal 
 Welkom: mevr. Breedijk 
 Deurcollecte: Diaconaat K.I.A. 
 
zondag 20 november Eeuwigheidszondag (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp m.m.v. 
 De Cantorij 
 Welkom: de heer Van Lochem 
 Deurcollecte: De Cantorij 
 
zondag 27 november Eerste zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: de heer Te Bokkel 
 Deurcollecte: De Glind 
17.00 uur Oecumenische Vesperviering 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 6 november: AKZ-dienst! We starten in deze opzet weer 
met koffie vóór de kerkdienst! Om 9.30 uur staat er 
koffie klaar en om 10.00 uur willen we samen begin-
nen.  
In de dienst zit een meerkeuze programma verwerkt, 
met voor wie dat wil: een meditatieve wandeling (ge-

(gemakkelijke schoenen aan), of je kunt gewoon in de kerk blijven 
voor een moment van bezinning/gedachtenpunten. Natuurlijk is er 
ook kindernevendienst (een leuke DVD) én Jongerenkerk. Het thema 
is deze keer: Langs vele wegen. . .  Wat dit inhoudt? Kom zelf kijken! 
  

Zondag 20 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 Advents/Kerstproject. Iedere week krijgen we iets meer te 
zien van het grote feest van de geboorte van Jezus. 
 
Op de zondagen in de Adventstijd nodigt de Werkgroep Oecumeni-
sche Vieringen u van harte uit om samen de vesper, een avondge-
bed, te vieren op weg naar het Kerstfeest; het feest ter herinnering 
aan Christus geboorte, het feest om vol verwachting naar Hem uit te 
kijken, toen én nu. De vespers beginnen iedere keer om 17.00 uur in 
de Johanneskerk en na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder een kopje koffie of thee. Het thema is: Huizen van Hoop. 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  
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Eeuwigheidszondag 2011 
 

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 20 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. 
 

In de breekbare stilte 
gaan gedachten hun gang, 
zoeken emoties een weg, 
zonder angst of dwang. 
 

Ze komen en ze gaan, 
zonder begin en eind, 
als golven in de oceaan. 
Hoe blijf ik overeind? 
 

Ik bid tot de Eeuwige;  
om houvast voor mijn voeten. 
 
Dat midden in de storm 
ik de Levende mag ontmoeten. 
 

De dienst op de Eeuwigheidszondag zal plaatsvinden op zondag 20 
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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AGENDA 
 
  5 nov. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
  9 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  9 nov. Bijbelkring   Richtershof  10.00 uur 
  9 nov. Kerkenraadsvergadering Consistorie  20.00 uur 
10 nov. Bloemschikken  Richtershof  19.30 uur 
12 nov. Repetitie cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
14 nov. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
14 nov. Kerkrentmeesters  Consistorie  20.00 uur 
16 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
16 nov. Braziliaanse avond  Adelaarswiek  17.00 uur 
17 nov. V&T Doornse Catechismus 
 “Wat betekent het dat 
  God Vader wordt genoemd?”       Consistorie  20.00 uur 
18 nov. Open tafel   Richtershof  11.30 uur 
19 nov. Repetitie Cantorij  Zaal 2   17.00 uur 
21 nov. P.V.G. middag  Adelaarswiek  14.30 uur 
23 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
23 nov. Bijbelkring   Richtershof  10.00 uur 
24 nov. Bloemschikken  Adelaarswiek  19.30 uur 
30 nov. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
30 nov. Ouderlingenberaad  Richtershof  20.00 uur 
  1 dec. Kerkrentmeesters  Richtershof   20.00 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 
 
 
 
Verjaardagen 
 
  5 nov. mevr. J. van Luin – van Dijk, Huininkmaat11, 81 jaar. 
  5 nov. mevr. G.H. Masselink, Tongerlosestraat 3a, 80 jaar. 
17 nov. mevr. J.J. van de Rovaart, Uranus 18, 75 jaar. 
20 nov. mevr. A.G. Doornink, G.J. Doorninkweg 1, 96 jaar. 
22 nov. mevr. H.P.V. Penning, Biljoenlaan 65 in Arnhem, 79 jaar. 
25 nov. mevr. W. van der Kieft, Huininkmaat 13, 83 jaar. 
26 nov. mevr. J.G. Konink – Schel, Edisonstraat 2, 80 jaar. 
26 nov. de heer B.J.W. Smeitink, Scheidingsweg 21, 80 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen (en zieken) een kaartje of een  

 
 
telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zie-
ken en andere mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
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Bloemengroet 

                
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
25 sep. bij de heer Tolkamp, Winterswijkseweg 71 in Vragender en 
  de heer Kestens, Varsseveldseweg 7/01. 
  2 okt. bij mevr. Bennink, Zuivelstraat 15 en  
  de fam. Van Benthem. 
  9 okt. bij mevr. Te Hofsté, Esstraat 10/41 en 
  de fam. Helmink, Gebr. Ketteringstraat 16. 
16 okt. bij de heer Voortman, Esstraat 10/43 en 
  de fam. Sonderlo, Esdoornstraat 1. 
23 okt. bij de fam. Simmelink, Meekesweg 4a in Vragender en 
  de fam. Bosman, Händelstraat 2. 
 
Nieuw ingekomen 

 

Uit Nijmegen komen de heer en mevrouw Schoppers – Klumpenhou-
wer. Ze wonen nu aan de Beethovenstraat 4. We heten hen van har-
te welkom en hopen dat ze zich snel in Lichtenvoorde zullen thuis-
voelen. 
                                                                        Ledenadministratie 
                                                                               Grietje Bijker 
                                                                               Lucy Schutten 
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Van de diaconie 
 

De diaconie heeft de volgende projecten ondersteund: 
 

Het Liliane Fonds, opent de wereld voor een kind met een handi-
cap: 
 

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren 
met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen 
en meetellen in hun gemeenschap. 
Samen met lokale contactpersonen zorgen we voor directe, per-
soonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aan-
dacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren we de 
groei van het kind. Tegelijkertijd proberen we de omgeving te ont-
sluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door on-
derwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het 
is een basisrecht van elk kind. 
Meer informatie bekijk de website op: www.lilianefonds.nl/ 
 

Ark Mission, nieuwe agenda voor gevangenen: 
 

‘Ik ben Ark Mission heel dankbaar dat ik 6 jaar lang een agenda 
kreeg. Uit ervaring weet ik dat de bajesagenda belangrijk is voor 
iemand die gevangen zit. Het is een mooi middel om met het geloof 
in aanraking te komen. Ik moedig iedereen aan te geven voor dit 
mooie doel’ - Herman du Bois, onterecht veroordeeld voor de Putten-
se moordzaak. 
 

Ark Mission financiert voor het 25e jaar een speciale agenda voor 
gevangenen: de Bajesagenda. Hierin staan onder andere bijbel 
teksten, gebeden, een bijbelleesrooster en uitleg over het christelijk 
geloof. De agenda wordt uitgedeeld aan alle gevangenen in ons land 
en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Het boekje is 
heel populair en wordt intensief gebruikt. Velen ervaren steun uit de 
gebeden en teksten. In de afgelopen 25 jaar hebben ruim 825.000 
gevangenen een Bajesagenda gekregen.  
 

Meer informatie bekijk de website op: www.arkmission.nl 
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Deurcollectes September 
 

Woensdag 2 november Verwarming 
 

Zondag 6 november KIA, zending; Najaarszendingsweek  
Zending betekent dat je elkaar ondersteunt in de geest van het 
Evangelie: samen geloven, vieren en getuigen. Deze najaarscollecte 
van Kerk in Actie is bestemd voor dit zendingswerk, voor de opbouw 
van levendige kerkgemeenschappen verspreid over de hele wereld. 
Kerk in Actie steunt daarmee kerken en organisaties die de bood-
schap van Gods Koninkrijk in woord en daad uitdragen.  
Het gaat om organisaties zoals het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. 
Daar lijden veel vrouwen in hun huwelijk onder geweld en seksueel 
misbruik. Het gevolg is dat velen de kans lopen besmet te raken met 
het hiv/aidsvirus. Het Ujamaa Centrum helpt vrouwen om hun pro-
blemen te verwerken. Dat doen ze door middel van bijbelstudie over 
het verhaal van Tamar. Dankzij de Tamarcampagne durven vrouwen 
eindelijk over dit moeilijke onderwerp te praten.  
 
Zondag 13 november KIA, Diaconaat 
Op zaterdag 12 november komen honderden diakenen bijeen op de 
Landelijke Diaconale dag, om ervaringen en inspiratie op te doen 
voor hun diaconale werk. De collecte sluit aan bij het thema van de-
ze dag, geënt op recht, gerechtigheid en het gebod je naaste lief te 
hebben. Met de opbrengst helpt Kerk in Actie diaconieën in steden 
met de instandhouding van diaconale aanwezigheid in de stadswij-
ken. Juist daar leven mensen in moeilijke situaties die diaconale 
aandacht en steun nodig hebben. Een voorbeeld is het Haagse diaco-
nale werk met inloophuizen, een raad en daadbalie en maaltijden.  
 

Zondag 20 november Cantorij 
 

Zondag 27 november De Glind 
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Opbrengst collectes augustus/september 
 
07-augustus Pastoraat     € 40,15 
14-augustus Kerkradio/               € 212,93  
21-augustus KIA, zending     € 54,17 
28-augustus Algemeen Kerkenwerk   € 80,21 
4 september JOP      € 48,89  
11 september Missionair werk & kerkgroei   € 39,60  
18 september Vredeswerk     € 68,10  
25 september Project school     € 156,24  
 

Namens de diaconie:         
                                                  Jeroen Wildenbeest 
 
Giften 
 
Ontvangen via mevrouw D. te Bokkel € 10,-- bestemd voor het on-
derhoud van de kerk en via ds. H. Hinkamp € 50,-- voor de kerkra-
dio. 
Hartelijk dank! 
 
Luisteraars van onze kerkradio 
 
Op zaterdag 19 november tussen 10.00 en 12.00 uur komen Jeroen 
Wildenbeest en Rinus te Kronnie bij u aan voor het innen van uw 
vrijwillige bijdrage in de kosten van de kerkradio. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! 
                                                                                  Uw diaconie 
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Vespers in de Advent.  Huizen van Hoop 
 

In deze tijd hoor je voortdurend over eurocrisis en economische cri-
sis. Er komt een tegenbeweging op gang: ‘occupy’. Mensen die het 
hele systeem van financiële luchtkastelen en speculaties zat zijn. 
Mensen die het zat zijn dat vette bonussen in al kapitale zakken ver-
dwijnen. Het kost moeite om niet te worden meegesleept door deze 
politieke stormen.  
‘Duistere  praktijken’ en ‘werken der duisternis’  kunnen we deze 
kwalijke zaken noemen. Deze woorden behoren niet tot de taal van 
speculatieve beleggingen,  niet tot de taal van de zakenwereld en 
financiële wereld. Deze taal kunt u, als u wilt, horen in de komende 
weken, in de Advent. In het laatst van het jaar, gaan wij ‘vanuit de 
duisternis het licht tegemoet’.  
Het is een taal van verlangen naar een ware Dageraad die steeds 
krachtiger wordt, van een steeds sterkere betrokkenheid op de 
komst, de Toe-komst van de Heer. Het is de taal van het verhaal van 
David en Goliath. De taal die het beeld schetst van de kleinste die 
zonder overmacht de overweldiger velt.  
Het zijn taal en beelden van verlangen naar de ware Dageraad, de 
Gezalfde, wiens geboorte wij gaan vieren. 
Voor de vespers op de avonden van de zondagen van de Advent wil 
de Werkgroep Oecumenische Vieringen als ‘rode draad’ het thema: 
‘Huizen van Hoop’ gebruiken. Beth betekent in het hebreeuws huis. 
Bijvoorbeeld Beth-El of huis van God. Bethesda of huis van barmhar-
tigheid. Op elke zondag voert een ‘huis’ ons in een lezing, taal en 
beeld van hoop. Hierdoor zijn de lezingen dit jaar wellicht  minder 
‘bekender sprekend’ dan wij gewend zijn in de Adventstijd te horen, 
maar wel ‘vanzelfsprekend’. 
U bent op de zondagavond om 17.00 uur van harte welkom in de 
Johanneskerk aan de Rentenierstraat. Na afloop wordt u uitgenodigd 
voor een kop koffie of thee in de Johanneshof. 
Nogmaals, van harte welkom. 

Alfons Liesker 
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Impressies van de Heroldreis. 
 

Het donkere druilerige weer trotserend gingen we donderdag 6 okto-
ber rond 8 uur vol verwachting op weg, richting Herold. 
De overgang van West- naar Oost-Duitsland is verrassend maar dui-
delijk 
Herold is een heel mooi dorp met sterk hellende straten en met veel 
mooie woningen.  
We werden erg hartelijk ontvangen; het gebak ging er in als koek. 
Die hartelijkheid bleef alle dagen goed voelbaar.  
Wij logeerden bij Elke Muller die naast de gemeenschapsruimte van 
de Evangelische Kirchengemeinde woont. De vieringen waren inte-
ressant, soms in vorm enigszins vergelijkbaar met een Eucharistie 
viering 
De discussies met o.a. Pfarrerin  Barbara Scholz waren zeer open en 
breed van inhoud. 
De inrichting van de bezochte kerken was verrassend, niet zoals hier 
wit en kaal maar voorzien van zeer mooie ornamenten en schilderij-
en, preekstoelen en altaren. 
Ook hebben we een Soepenmuseum en een tentoonstelling van oud 
keukengerei bezocht. 
Een wandeling door Herold leert ons dat veel mensen er mooie wo-
ningen  hebben die van binnen soms verrassend luxe ingericht zijn. 
 

Vooral de zondagse kerkdienst was indrukwekkend met een groet 
van onze kerk (geschreven door ds. Hinkamp) en een lied dat door 
onze groep gezongen werd, deels in het Duits. samen met de ge-
meente. We hebben samen avondmaal gevierd.  
Daarna weer koffie en veel gebak in de Gemeindesaal, dan afscheid 
nemen en terug naar Lichtenvoorde. 
Met helder zonnig weer werd het een mooie tocht met geweldig 
mooie vergezichten 
Al met al waren het voor ons heel dierbare dagen 
 

Ben en Edith Krabbenborg    
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Seniorenmiddag 
 
Voor deze middag hadden we de heer H. Tornij, verkeersdeskundige 
bij de politie, uitgenodigd om ons iets te vertellen over ‘veiligheid’. 
Mevrouw Kip opende de middag met een woord van welkom aan de 
bezoekers en speciaal aan de heer Tornij.  
De meditatie kwam uit het dagboek van Thijs Weerstra, met psalm 
91 als leidraad: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en 
overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de 
Heer: ’Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik’.  
Hierna was het woord aan de heer Tornij en via de beamer werden 
veel situaties inzichtelijk. Bij veiligheid in huis is het belangrijkste dat 
je zelf oplet. Zijn de apparaten die ik gebruik deugdelijk? Gebruik ik 
ze op de goede manier? Geen losliggende snoeren op het loopvlak of 
matjes? Is er voldoende licht? Heb ik ramen en deuren goed geslo-
ten? Geen deuren openen voor onbekenden! Allemaal dingen die we 
zelf kunnen doen om onze veiligheid te bevorderen. 
Begeven we ons buitenshuis dan gelden daar de verkeersregels en 
dat zijn er heel wat. De heer Tornij deelde handige boekjes uit met 
daarin de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden, zodat we 
thuis bij bepaalde vragen na kunnen lezen hoe het hoort in het ver-
keer. Bij alles wat we deze middag hoorden geldt: let zelf op, wat 
kan ik zelf doen! Bij elk huis en op elke straathoek kan geen politie-
agent staan om op ons te passen. 
Ook kun je je afvragen of onze gevoelens van onveiligheid worden 
aangewakkerd door de media. 
Het was een zeer leerzame middag, waarvoor mevrouw Kip de heer 
Tornij hartelijk dankte. 
In de pauze was er gelegenheid om voor de volgende keer liederen 
op te geven, die we, met begeleiding van Bas Tieltjes, gaan zingen. 
Daarvan werd goed gebruik gemaakt. 
De volgende middag is op maandag 21 november om half drie in de 
Johanneshof. 
                                     Namens de Protestantse Vrijwilligers Groep 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Gelijkenissen op een eigentijdse manier 

                     
 
Op het Xnoizz Flevo Festival in augustus is het boek ‘Alles=Anders’ 
gepresenteerd. De uitgave brengt acht gelijkenissen uit de bijbel op 
een praktische, eigentijdse manier onder de aandacht bij jongeren. 
Het boek biedt veel ruimte voor creativiteit en sluit aan bij de Jonge-
renbijbel. Elk hoofdstuk bevat achtergrondinformatie, gespreksvra-
gen, werkvormen en een kort filmpje, opgenomen met de verborgen 
camera. 
Stefan van Dijk, wetenschappelijk medewerker bij het Bijbelgenoot-
schap, is de auteur van Alles=Anders. 
Van Dijk: ‘Het boek bevat zowel wetenschappelijke inleidingen als 
werkvormen die er voor zorgen dat mensen gaan nadenken wat een 
gelijkenis voor hen betekent. Daarnaast zijn de filmpjes een grappige 
21e-eeuwse ‘vertaling’ van de gelijkenissen. In het filmpje dat aan-
sluit bij de gelijkenis van de farizeeёr en de tollenaar zie je bijvoor-
beeld muzikanten in het Vondelpark in Amsterdam. Een man laat 
steeds met veel bombarie zien dat hij vele euro’s aan hen schenkt en 
niet zoals andere voorbijgangers zomaar wat muntjes in de muziek-
koffer gooit. De reacties van de omstanders spreken boekdelen.’  
De uitgave Alles=Anders is bedoeld voor jongerenwerkers en predi-
kanten. Het is het ‘zusje’ van Meet & Greet dat in het najaar van 
2010 verscheen. 
De verschijning van het boek Alles=Anders maakt onderdeel uit van 
de campagne ‘Wijs met de Bijbel – wijze lessen van Jezus’ en is te 
koop via www.wijsmetdebijbel.nl 
                                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                                                      Nonja Kip 
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Kindernevendienst: Start Adventproject 
 

Je bent elke zondag van harte welkom maar speciaal voor zondag 
27 november willen we alle 
kinderen en hun ouders uitnodigen 
om naar de Johanneskerk te komen. 
Deze zondag start namelijk het ad-
ventproject, een project waarbij we 
op weg gaan naar Kerst. Met mooie 
verhalen en leuke activiteiten. Kom 
gezellig meedoen. Tot ziens. 
 

Leiding Kindernevendienst 
 
 
 

 
Jongerenkerk zondag 6 november 
 

De volgende jongerenkerk is zondag 6 november. Net als de vorige 
keer is er die zondag een AKZ-dienst (Anders Kerk Zijn) waarbij er in 
de kerk een meerkeuzeprogramma is met o.a. voor de jongeren een 
Jongerenkerk.  
We beginnen om 10.00 uur maar vanaf 9.30 uur kun je al terecht in 
de Johanneshof om wat te drinken.  
Van harte welkom! 
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GEZOCHT: jongeren (M/V)  
Maak onder professionele begeleiding jouw kerk duurzaam!  
 

Jongeren geloven in Duurzaamheid 
Doe mee aan het meest concrete initiatief ooit om met andere jonge-
ren uit heel Nederland, een directe bijdrage te leveren aan het 
creëren van een duurzame geloofsgemeenschap. In dit project ga je 
in tweetallen aan het werk om het energieverbruik in je eigen kerk-
gebouw te verminderen en gemeenteleden te inspireren thuis het-
zelfde te doen. Daarnaast ontmoet je diverse klimaatexperts en is er 
contact met jongeren uit ontwikkelingslanden die ook met dit thema 
bezig zijn. Dit project is een initiatief van Kerk in Actie, uitgevoerd 
door Togetthere, het internationaal jongerenprogramma van Kerk in 
Actie & ICCO. 
 

Centraal staat een inspirerende combinatie van persoonlijke ontwik-
keling en gewoon doen. Daarnaast draait het om concrete vaardig-
heden zoals teamwork, effectief vergaderen, anderen inspireren en 
projectmatig werken. 
 
Ben jij …  

 tussen de 17-35 jaar oud? 
 enthousiast en bereid om je handen uit de mouwen te steken? 
 creatief en wil je je inzetten voor een duurzame samenleving? 
 bereid om in de periode eind november 2011- mei 2012 enke-

le uren per week te investeren in o.a. het doen van een ener-
giemeting, overleg sleutelfiguren uit de gemeente, voorberei-
den en uitvoer van eigen bedachte activiteiten en overleg met 
je coach. 

 in staat aanwezig en actief betrokken te zijn op alle trainings-
data? (26-27 november, 21-22 januari en 21 april)  

 

Dan zoeken we jou! 
 

Jij krijgt … 
 training en praktische ondersteuning door ervaren trainers & 

coaches 
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 kennis over o.a. klimaat, duurzaamheid, energiegebruik en 
concrete handvaten om zelf iets te betekenen voor een duur-
zame samenleving 

 een nieuwe impuls aan persoonlijke groei en ontwikkeling op 
het gebied van projectmanagement, effectief samenwerken 
en communiceren. 

 een mogelijkheid om concreet je handen uit de mouwen te 
steken voor een betere wereld  

 veel gezelligheid, plezier en enthousiasme 
 

Het programma  
Dit project richt zich op het verduurzamen (klimaatneutraal maken) 
van jouw kerk door: 
 

1. Het verminderen en veranderen van het energiegebruik in de 
gebouwen (zowel gas als elektriciteit).   

2. Het nemen van andere duurzame maatregelen in de gemeente, 
waarbij je kan denken aan dingen als het gebruiken van fairtra-
de-producten, dubbelzijdig kopiëren en het scheiden van afval. 

3. Gemeenteleden inspireren en ondersteunen om hun ecologische 
voetafdruk te verkleinen. 

 

Hoe dit er precies uit gaat zien? Dat bepaal jij in overleg met je ge-
meente! Genoeg ruimte voor creativiteit en eigen ideeën! 
 

Meer informatie 
Neem even contact op met Erik Schokkin, tel. nr. 375988, of stuur 
een e-mail: e.schokkin@kpnmail.nl.  

Erik Schokkin 
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Jongeren naar Brazilië 
 
Een aantal jongeren in de gemeentes Eiber-
gen/Rekken, Groenlo, Lichtenvoorde en 
Neede bereiden zich voor op een diaconale 
reis naar Brazilië volgend jaar. Het project 
dat ze gaan bezoeken en ondersteunen is 
COMIN.  
COMIN werkt in delen van Brazilië en komt 
op voor de belangen van de indianen, de 
oorspronkelijke bevolking van Brazilië. De 
indianen zijn een minderheidsgroep die 
onderaan de samenleving staan en op 

allerlei manier uitgebuit worden. 
  

Momenteel is de groep intensief bezig met het inzamelen van geld 
voor de projecten van Comin en voor de reis om die projecten ko-
mende zomer namens de kerken te gaan bezichtigen.  
Zowel voor Comin als voor de diaconale reis is geld nodig! De jonge-
ren en andere leden van de gemeenten van Eibergen/Rekken, Nee-
de, Lichtenvoorde en Groenlo organiseren allerlei activiteiten om geld 
in te zamelen: Lever ook een bijdrage door heerlijk Braziliaans uit 
eten te gaan! 
 
16 november Braziliaans eten! 
 

Op woensdagavond 16 november is er een 
Brazilië-avond in de Johanneshof. De directeur 
van Comin, Hans Trein, zal hierbij aanwezig 
zijn. Om 18.30 begint de avond met Braziliaans eten. Voor €15,- 
kunt u genieten van heerlijke typisch Braziliaanse gerechten. Deze 
gerechten worden bereid door Mazé te Paske, die geweldig Brazili-
aans kan koken samen met de jongeren die aan het project mee-
doen. Uw bijdrage van €15,- komt na aftrek van de kosten geheel 
ten goede aan deze bijzondere diaconale reis. Dit bedrag is inclusief 
koffie en tijdens de maaltijd wordt er water geschonken. Eventueel 
ander drinken zit niet bij dit bedrag inbegrepen. Bij het eten is plaats 
voor maximaal 50 personen en het is belangrijk om u van te voren 
op te geven. Dit kan tot vrijdag 11 november op 2 manieren: 
1. Vermeld uw naam op de intekenlijst welke in de Johanneshof ligt. 
2. Geef u op bij Marion Houwers, liefst per e-mail mhou-

wers@kpnmail.nl, maar telefonisch mag ook: 0544-376736. 
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Het bedrag van €15 kunt u 16 november ter plekke voldoen.  
Na het eten, vanaf 20.00 uur zal de avond verder gaan met een 
voorlichting van Hans Trein over de activiteiten van Comin. U kunt 
dan ook vragen stellen aan Hans Trein of aan de jongeren die aan 
het project meedoen. Hierbij is iedereen welkom, ook als u niet komt 
eten. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen deze avond 
aanwezig zullen zijn. U bent van harte welkom!  
 
9 december: Adventmarkt in Neede 
 

Op de jaarlijkse advent-markt in Neede zullen de jongeren ook aan-
wezig zijn. Ze gaan iets verkopen, maar wat… dat vertellen we nog 
niet! Daarnaast zullen ze in Eibergen en Neede kerstpost gaan rond-
brengen. 
 

In Onderweg van December zullen we u vertellen hoe de andere ac-
tiviteiten zijn gegaan en zullen we ook de financiële stand van zaken 
aan u doorgeven.  
De ‘geld meter’ hangt al in de kerk – en er komt er nog eentje bij…, 
zodat u op de hoogte blijft hoeveel geld we al hebben gespaard. 
 
 

De jongeren en de steungroepen  
Eibergen/Rekken,  

Lichtenvoorde,  
Neede en Groenlo  

 
Kledinginzameling 
De kledinginzameling in de maand november is op zaterdag 26 no-
vember a.s. van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rente-
nierstraat 20. 
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Het volgende nummer. . .   
 

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

LET OP: De kopij moet uiterlijk dinsdag 22 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 
 
Decembermaand, kadootjesmaand. 
 
Daar is hij weer. Sinterklaas. Groot kruis op de mijter. Vol aanbid-
ding kijken stoeten kinderen naar zijn verschijning. Ze geloven in 
hem. En in zijn kadootjes. De goedheiligman. Raar woord trouwens. 
Goedheilig. Een soort van tegenovergesteld van goedgek of zo. Klei-
ne kinderen verwachtingsvol. Groteren dichten en knutselen zich een 
slag in de rondte. Om op pakjesavond dat mooie knutselwerk in een 
paar seconden uit elkaar gerukt te zien worden. Of om dat mooie 
gedicht zo beroerd voorgelezen te horen worden, dat er niets van 
overblijft. Jammer! En iedereen maar roepen dat het niet om de ka-
dootjes gaat maar om de surprise of het gedicht. Ja ja. Zal wel. En al 
die neergezette schoentjes!  Zo vaak middenin de nacht of ’s mor-
gens vroeg het bed uit gedraafd omdat ze nog leeg waren. Even ver-
geten er iets in te gooien. Klinkt bekend? 
 
Daar is het weer. Het kleine kindje. Vol aanbidding kijken een hand-
jevol herders en een paar koningen naar hem. Ze geloven in hem. 
Brengen hem kadootjes. Een godskind is het. Zelf ook een geschenk. 
Een godsgeschenk. Geschonken aan ons. Geboren in de nacht. En 
het kindje wordt groot. Het krijgt een kruis te dragen. Niet op een 
mijter. Maar op de rug. Een kruis op de rug van een goede heilige 
man.  En het verhaal gaat verder. Dat kind geboren in de donkere 
nacht, als man gestorven op een donker Golgotha, dat kind staat op, 
vroeg in de morgen, als het licht wordt. Zijn vader heeft hem niet 
vergeten. Zijn vader heeft ons niet vergeten. Zijn vader heeft hem 
wakker gemaakt. Zijn vader zal ons wakker maken. 
 
Daar gaan we weer. De decembermaand in. De kadootjesmaand. En 
ons grootste kado dat is maar heel klein. Een babytje is het. Zien we 
het wel? Of ligt het als een surprise verpakt in lekker eten. In glitter-
kleren. In kerstsongs en kerstshows. In kerstbomen en kerstballen. 
En vergeten we om het uit te pakken. Lopen we zo het geschenk 
voor ons mis.  
 
Daar gaan we weer. Op weg naar een kind. Onderweg met een man. 
We geloven in hem. En in zijn Vader. Decembermaand. Kadootjes-
maand. We krijgen een Godsgeschenk.  
         marja 
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Kerkdiensten  
 
zondag 4 december Tweede zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Gezinsdienst 
Let op: AKZ dienst Ds. J.J. Hinkamp en ds. J.P.Prenger 
Koffie om half tien! Welkom: de heer Koster 
 Deurcollecte: Missionair werk en kerkgroei 
17.00 uur Oecumenische Vesperviering 
 
zondag 11 december Derde zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Ds. M. Bouwman - Lasseur 
 Welkom: de heer Van Doorn 
 Deurcollecte: Pastoraat 
17.00 uur Oecumenische Vesperviering 
 
vrijdag 16 december Avondmaalsviering in de Johanneshof 
15.00 uur Ds. J.P. Prenger 
 Collecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 18 december Vierde zondag van Advent (paars) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp   
 Welkom: de heer De Bruijn 
 Deurcollecte: Werkgroep Herold 
17.00 uur Oecumenische Vesperviering 
 
zaterdag 24 december Kerstnachtdienst (wit) 
23.00 uur Ds. J.P. Prenger m.m.v. de 
 Gospelband Amio 
 Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 
zondag 25 december Eerste Kerstdag (wit) 
10.00 uur Ds. J.J. Hinkamp m.m.v. de 
 Koskampfamilie 
 Welkom: de heer Tamminga 
 Deurcollecte: KIA kinderen in de knel 
 
Zaterdag 31 december Oudejaarsavonddienst (wit) 
19.30 uur Ds. J.J. Hinkamp 
 Deurcollecte: Kerk (eindejaarscollecte) 
 

zondag 1 januari Nieuwjaarsdag (wit) 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 Welkom: mevrouw J. Lubbers 
 Deurcollecte: Verwarming 
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Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 4 december: AKZ-dienst! We starten in deze opzet weer 
met met koffie vóór de kerkdienst! Om 9.30 uur 
staat er koffie klaar en om 10.00 uur willen we sa-
men beginnen.  
In de dienst zit een meerkeuze programma verwerkt. 
Met deze keer een bijzondere bijdrage van elfjes. 

Maar je kunt gewoon in de kerk blijven voor een moment van bezin-
ning/gedachtenpunten. Natuurlijk is er ook kindernevendienst (er 
wordt gewerkt aan het adventsproject) én een leuke Jongerenkerk. 
 
Zondag 11 december, zondag Gaudete: 'verblijdt u'. Verblijdt u in de 
Heer te allen tijde, en zeker ook op weg naar het Kerstfeest. Maar 
soms is de wereld zo donker, soms valt het allemaal zo tegen.  
Mag je dan toch blijven dromen van het Licht, en hoe geef je je dro-
men vorm? We luisteren vandaag naar het evangelie zoals Matteus 
ons dat vertelt in hoofdstuk 11 : 2 - 11. 
En we verheugen ons op de liederen van Advent. 
  
Zondag 18 december leggen de kinderen, letterlijk en figuurlijk, de 

laatste hand aan de 
kerstboom. Zo wordt het 
steeds duidelijker zicht-
baar dat het Kerstfeest nu 
snel dichterbij komt. In de 
dienst willen we ons hier 
samen op bezinnen. 
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Zondag 25 december vieren we met 
de kinderen en met feestelijke 
kerstliederen (met hulp van de 
familie Koskamp) de geboorte van 
Jezus en in de overdenking kij-
ken/luisteren we naar wat dat 
betekent voor de wereld waarin we 
leven. Want Kerst is zoveel meer 
dan wat onze maatschappij er van 
probeert te maken! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 31 december. We 
nemen afscheid van het oude 

jaar, kijken nog éénmaal achterom en zijn dan klaar voor het nieu-
we. Traditiegetrouw lezen we psalm 90. U kunt weer rekenen op een 
mooie en ingetogen liturgie. En: hoe meer zielen, des te  meer sfeer!    
 
 

Zondag 1 januari vieren we dat we, onder Gods 
zegen, samen het nieuwe jaar in mogen gaan. Na 
de dienst is er onze ‘nieuwjaarsreceptie’ 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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Op de zondagen in de Adventstijd nodigt de Werkgroep Oecumeni-
sche Vieringen u van harte uit om samen de vesper, een avondge-
bed, te vieren op weg naar het Kerstfeest; het feest ter herinnering 
aan Christus geboorte, het feest om vol verwachting naar Hem uit te 
kijken, toen én nu. De vespers beginnen iedere keer om 17.00 uur in 
de Johanneskerk en na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder een kopje koffie of thee. Het thema is: Huizen van Hoop. 
 
 
 
Kerk-zijn is omzien naar elkaar! 
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek 
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw 
wijkcontactpersoon of uw predikant.  
 
Doornse Catechismus: Almachtig 
 

Op 15 december is de volgende bijeenkomst rondom de Doornse 
Catechismus. Het thema is:  ‘Is God almachtig? Komt het lijden ook 
van God?’ 
Het is misschien wel een van dé geloofs-thema’s die de mensen in de 
voorbije eeuwen heeft beziggehouden. Voor veel mensen blijft het 
een vraag en is er nauwelijks een antwoord op te geven. Voor ande-
ren was het duidelijk: ‘Alles is in Gods hand. Daarom moeten we al-
les aanvaarden. Ook al zien wij het niet: God heeft er een bedoeling 
mee.’ Voor weer andere mensen is het ook duidelijk, maar dan het 
tegenovergestelde: ‘Ik kan en wil niet geloven in een God die zorgt 
voor al die ellende.’ 
Een spannend onderwerp dus! 
 

Ook als u/je niet eerder bent geweest: Van harte welkom! De avon-
den zijn prima los van elkaar te bezoeken. 
 

Ds. Jan-Peter Prenger 
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Deurcollectes September 
 
Zondag 4 december  KIA, Missionair werk & kerkgroei 
De collecte van deze zondag richt zich op de ondersteuning van 
plaatselijke missionaire initiatieven. De advents en kersttijd is erg 
geschikt om als plaatselijke gemeente de deuren wijd open te zetten 
voor bijvoorbeeld de mensen uit de wijk rond de kerk. Maar het hoeft 
niet bij deze maand te blijven.  
 

Zondag 11 december  Pastoraat 
Pastoraat is een belangrijk onderdeel van het kerk-zijn. Het valt on-
der verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente en krijgt daar 
ook gestalte. Omdat sommige soorten pastoraat de draagkracht van 
de plaatselijke gemeenten overstijgen, worden die landelijk georga-
niseerd, gevoed en ondersteund, zoals het pastoraat in ziekenhuizen, 
gevangenissen en de krijgsmacht. Op landelijk niveau zijn werkgroe-
pen actief die plaatselijke gemeenten kunnen adviseren over speci-
fieke vormen van pastoraat of bij ethische vragen. Ook blijft er be-
hoefte aan toerusting van ouderlingen en pastorale medewerkers.  
 

Vrijdag 16 december  Onderhoud gebouwen 
 

Zondag18 december  Werkgroep Lichtenvoorde - Herold 
 

Zaterdag24 december Onderhoud gebouwen 
 

Zondag 25 december KIA, Kinderen in de knel 
Met Kerst vragen wij tijdens de collecte uw bijdrage voor het werk 
van Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is het kinderprogram-
ma, waarmee Kerk in Actie lokale organisaties  
steunt die zich inzetten voor bijvoorbeeld werkende kinderen, straat-
kinderen en kinderen die in oorlog- of conflictsituaties leven.  
In het bijzonder vragen we aandacht voor de kinderen in Indonesië. 
De meeste kinderen die opgroeien in de kampongs van Yogyakarta 
krijgen nauwelijks onderwijs en moeten al jong werken. Ze lopen een 
groot risico uitgebuit te worden op hun werk, op straat te belanden, 
misbruikt te worden of verslaafd te raken. De organisatie Anak Way-
ang biedt deze kinderen creatieve activiteiten, zodat ze zich kunnen 
uiten, vriendschappen kunnen aangaan en trots leren zijn op zichzelf.  
Kerk in Actie wil kinderen bereiken en hoop bieden aan al die andere 
kinderen in moeilijke situaties.  
Zaterdag 31 december Eindejaarscollecte 
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Agenda 
  
  1 dec. Kerkrentmeesters  Richtershof   20.00 uur 
  5 dec. P.V.G. vergadering  Richtershof  14.15 uur 
  7 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
  7 dec. Bijbelkring   Richtershof  10.00 uur 
  7 dec. Moderamen   Richtershof  20.00 uur 
10 dec. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
14 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
14 dec. Bijbelkring   Richtershof  10.00 uur 
14 dec. Kerstmiddag P.V.G.  Johanneshof  15.00 uur 
14 dec. Kerkenraadsvergadering Consistorie  20.00 uur 
15 dec. V&T Doornse catechismus Consistorie  20.00 uur 
   Is God almachtig? Komt lijden van God? 
16 dec. Open tafel                       Richtershof               11.30 uur 
17 dec. Repetitie Cantorij  Kerk   17.00 uur 
20 dec. Christmas Carols  Kerk   19.00 uur 
20 dec. Cie. Beheer Vredehof Richtershof  20.00 uur 
21 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 uur 
28 dec. Inloopmorgen  Adelaarswiek  09.30 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. 
 
 
Christmas Carols in de Johanneskerk 
 

Evenals vorig jaar wordt het weer een prachtige dienst. Heeft u deze 
gemist dan is er nu weer een kans om 
erbij te zijn.Met het Kerstfeest vieren we 
de geboorte van Jezus als Gods zoon. Een 
oude Engelse traditie is het zingen van 
Kerstliederen. Op dinsdag 20 december is 
er een Kerst Sing-in met muziek en ge-
meentezang. Iedereen is van harte uitge-
nodigd om mee te zingen met een aantal 
bekende Kerstliederen 
(alleen luisteren, mag natuurlijk ook!). 
Wanneer: dinsdag 20 december van 19.00 
uur - 20.00 uur 

 

Sjors Tamminga 
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Verjaardagen 
 
  5 dec. mevr. J.B.A. Ansink, ds. Van Krevelenstr. 28, 77 jaar 
10 dec. de heer J. Scholte, Chopinstraat 16, 76 jaar. 
19 dec. mevr. B. Oberink – Lammers, Sleedoornstraat 56, 79 jaar. 
23 dec. de heer G.H.T. Bruggink, Schurinkweg 14, 77 jaar. 
31 dec. mevr. G.B. ten Bokkel – Eggink in Antoniushove, 75 jaar. 
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo moge-
lijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje  uit de 
gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere men-
sen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
 
Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op: 
30 okt.  bij mevr. Te Giffel, G. Bomansstraat 29 en 
   de familie Maters, Patronaatsstraat 20/02. 
  6 nov. bij mevr. Hillen, Nieuwe Maat 3 en 
   mevr. Beestman, Pastoor Sandersstraat 1/05. 
13 nov. bij mevr. Ten Broeke, Goudenregenstraat 35 en 
   mevr. Oberink, Sleedoornstraat 56. 
20 nov. bij mevr. Doornink, G.J. Doorninkweg 1 en 
   mevr. Peijs, Patronaatsstraat 20/17. 
 
Geboorte 
 
Op 10 november konden Bob en Marieke Hulshof - Gantvoort, Satur-
nus 19, de beschuiten met muisjes smeren en de geboortekaartjes 
bestellen. Die dag werd geboren hun dochter: Kirsten Leonie Gerrie. 
“Twee mooie oogjes kijken ons aan. Wij weten het zeker… wonderen 
bestaan!” Van harte proficiat! 
 
Nieuw ingekomen 
 
Nieuw in onze kerkelijke gemeente zijn deze maand mevrouw A.H.G. 
Radstaak, Planetenstraat 17 in Lichtenvoorde en de heer N.J. Wind, 
Droebertweg 5 in Lievelde. Wij heten hen van harte welkom en ho-
pen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Lichtenvoorde. 
                                                                        Ledenadministratie 
                                                                                 Grietje Bijker 
                                                                                LucySchutten 



9 

In memoriam Christina Elisabeth te Giffel - Gees-
sink  
 

Zaterdag 12 november namen we in een goed gevulde Johanneskerk 
afscheid van Stina te Giffel - Geessink, een lieve (schoon) moeder en 
oma. Na een periode van afnemende gezondheid kwam afgelopen 
dinsdag 8 november voor haar het moment dat ze het leven los 
mocht laten en dat was dan, zoals ze het zelf zag: “als een dankbaar 
mens”.  
 

Wij stonden stil bij het leven van een mens voor wie het bestaan niet 
altijd gemakkelijke was. Het waren vooral de zorgen om haar dierba-
ren; de kinderen en kleinkinderen, de naaste familie met een heel 
bijzondere en hechtte familieband met haar broers en zussen van de 
familie Geessink, die haar soms erg bezig hielden. Dat haar zonen 
Wim en Jan, na moeilijke jaren nieuw levensgeluk vonden, deed haar 
zichtbaar goed.  
 

Ondanks haar steeds brozer wordende lichaam regen de jaren zich 
aaneen. Vooral geestelijk ontging haar heel weinig (zeg maar rustig 
niets). Ze bleef geïnteresseerd in het wel en wee van de mensen om 
haan heen. Op 1 november werd ze 98 jaar; een zeer respectabele 
leeftijd (en daarmee was ze de oudste in ons kerkgemeenschap). 
 

De inbreng van haar naaste familie in de ‘herinnneringen aan moeder 
en aan oma’, gaf een warm en herkenbaar beeld van een sterke 
vrouw met een sterk geloof.  
 

In de woorden uit de bijbel “als God voor ons is, wie kan dan tegen 
ons zijn”, mocht de bemoediging doorklinken van Gods nabijheid, in 
leven en in sterven. In dat vertrouwen namen we afscheid, met de 
woorden uit een lied:  
 

Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen. 
 

Dat allen die haar zullen missen troost mogen vinden in het geloof 
dat God verder gaat waar wij moeten loslaten en in de nagedachtenis 
aan deze hen dierbare mens. 

ds. J.J. Hinkamp  
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In memoriam Ruben Wensink  
 

Dinsdag 22 november namen we, in uitvaartcentrum Berkenhove, in 
besloten kring, met heel veel verdriet afscheid van Ruben Wensink.  
Een leven ontstaan uit liefde, en ook in de dagen voor de uitvaart 
volop omringd met liefde. Méér dan welkom bij zijn ouders: Roy en 
Monique Wensink - Prinsen. Maar het liep allemaal zó anders. Te 
vroeg moest Ruben de levensader met zijn moeder loslaten en 
machteloos moest iedereen toezien hoe zijn leven eindigde nog voor 
het begon. 
 

Met stilte, woorden, gedichten en passende muziek, met lichtjes, 
maar vooral met heel veel liefde voor dit kleine en al te kwetsbare 
leven namen we afscheid.  
 

Dag kindje in de hemel  
dag kindje van het Licht 
‘k blijf altijd van jou houden 
zie steeds weer jouw gezicht 
Dag kindje van de sterren 
dag kindje bij de maan  
ik zal jou nooit vergeten 
voor mij blijf jij bestaan 
 

Met woorden van Psalm 121, een pelgrimslied, over Gods nabijheid 
voor mensen onderweg droegen wij Ruben over aan Gods ontferming 
met de bede goed voor hem te zorgen. 
 

Op begraafplaats Kloosterhof in Bredevoort werd hij mee begraven in 
het grafje van zijn zusje Noortje, van wie eerder afscheid genomen 
moest worden. Een afscheid met ballonnen, twee aan twee, verbeel-
den een laatste groet.  
 

Wij wensen de ouders, Roy en Monique, en hun familie en vrienden 
heel veel sterkte met dit enorme verlies. Dat God mensen op hun 
wegen mag zenden, die hen op gepaste wijze troost weten aan te 
reiken. 
 

ds. J.J. Hinkamp 
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Afsluiting kerkelijk jaar 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die wij meestal Eeuwig-  
heidszondag noemen, gedenken we de gemeenteleden van wie wij in 
het afgelopen jaar afscheid moesten 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 

Elke Wamelink             27 november 
Hendrica Gerharda Bloemers – Piek          18 januari 
Hermina Hanna Berendina Otten – Kappers         21 februari   
Evert Willem Sironde               6 maart 
Bernard Roelofswaard            16 maart 
Dicky Kreekels – Wensink              3 april 
Roland Jan Ebbers             24 april 
Harmanna te Nijenhuis – van der Sleen          23 mei 
Johanna Hendrika ten Have - Oonk           24 mei  
Carolina Gerharda Wevers – Lanting            7 juni  
Jan Willem Heuzinkveld            29 juli 
Bernard Boomkamp             29 juli 
Eva Sironde              31 juli 
Wilhelmina Gezina Schoppers – Mennink          11 september 
Johanna Gerharda Hillen            17 september 
Christina Elisabeth te Giffel – Geessink            8 november 
 
Gedoopt 

Nicole Janneke Josefien Krabben 
Brent Koskamp 
Maureen Dianne te Hennepe 
Sven Hendrik Toebes 
Fleur Aline Rutgers 
Ruben Wamelink 
 
Huwelijk 

Marieke Gantvoort en Bob Hulshof    15 april 
Anne Marleen van Dalen en Remon Rouwerhorst  19 juni 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
 
 
 
     
Gezamenlijke Kerkenraadsvergadering van 26 okt. 
 

In het kader van de samenwerking tussen de Protestantse gemeente 
Lichtenvoorde en de Hervormde gemeente Groenlo wordt jaarlijks 
een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden teneinde het 
verloop van de groeiende samenwerking en de elkaar rakende aan-
dachtspunten te bespreken. 
Het eerste aandachtspunt is de invulling/aanpak van de gezamenlijke 
dienst op Hemelvaartsdag. We bespreken dit punt vanuit het gege-
ven dat niet veel gemeenteleden deze dienst bezoeken. Dit jaar heeft 
ds. Prenger voor een andere aanpak gekozen. Na een kort begin in 
de kerk zijn de aanwezigen in groepjes met elkaar gaan praten. 
Daarna is er gezamenlijk afgesloten met gebed en slotlied. Dit is een 
goede formule geweest vanuit de gedachte: beleven we wat met 
elkaar. Na een discussie over de aanpak in 2012 concluderen we dat 
een alternatieve aanpak de voorkeur verdient, zijnde een dienst met 
koffie en een gesprek, een oproep aan de dauwtrappers om van de 
fiets te stappen en een uurtje te komen voor een bijeenkomst met 
centraal ontmoeting. Een kleine werkgroep met de dienstdoende 
predikant (ds. Prenger) gaat ermee aan de slag. Interesse? De scriba 
noteert graag uw aanmelding.      
• Vervolgens komt aan de orde het maken van afspraken/rooster 
betreffende de waarneming van de predikanten tijden vakantie- en 
studieverlof. Hierbij is naast onze gemeenten ook Bredevoort betrok-
ken. Ingestemd wordt met een doorloop van de waarneming naar de 
week erop na een vakantie-/studieperiode. Dit betekent met name 
dat een predikant na een vakantie-/studieperiode geen uitvaart leidt 
binnen 3 dagen (in de praktijk tot en met woensdag). Dit ter voor-
koming van een abrupt einde van de vakantie-/studieperiode, terwijl 
die nog loopt. De waarneming wordt gecommuniceerd.  
• Het volgende punt is de stand van zaken van de uitvoering van 
de actiepunten samenwerking 2011. Kanselruil, jaarlijks gezamenlij-
ke kerkenraadsvergadering, gezamenlijk alle activiteiten van Vor-
ming en Toerusting (V. en T.) en deels HVD/PVG, gezamenlijke dien-
sten met bid- en dankdag en daarna een activiteit van V. en T., half-
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jaarlijks overleg tussen de moderamina, periodiek overleg tussen 
colleges, V. en T., PVG/HVD en predikanten, uitwisseling notulen, 
waarnemen in elkaars kerkenraadsvergaderingen en werken aan de 
opzet van een gezamenlijk kerkblad zijn alle lopende en in gang ge-
zette activiteiten. Gezamenlijke catechese loopt nog niet, de geza-
menlijke jongerenkerk beperkt zich in de praktijk tot jongeren uit 
Lichtenvoorde. De Braziliëreis is wel een gezamenlijk project (inclu-
sief Neede en Eibergen). Door al deze activiteiten krijgt de beoogde 
samenwerking reeds goed handen en voeten.  
• We kijken ook vooruit naar de mogelijke actiepunten voor vol-
gend jaar. Een actiepunt is de afstemming van de plaatselijke rege-
lingen van onze gemeenten. We verwachten dat deze voor 90% ge-
lijkluidend zijn. Een vergelijking wijst uit waar de verschillen liggen. 
Hierover kunnen we het dan hebben. Deze verschillen kunnen ook 
aanknopingspunten geven voor een verdere bezinning op en aspec-
ten van verdere vormen van samenwerking en afstemming. We gaan 
een werkgroep instellen, die zich bezig houdt met de plaatselijke 
regelingen, verdere vormen van samenwerking en het proces erom 
heen. Meer momenten om elkaar te leren kennen, vertrouwen in 
elkaar en dat overbrengen naar onze gemeenten zijn hierbij belang-
rijk.           
• Hebt 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.  

Namens de kerkenraden van Lichtenvoorde en Groenlo                                                                   
Flip de Bruijn, scriba prot. gemeente Lichtenvoorde      

 
Kerkenraadsvergadering van 9 november  
 

• Op de agenda staan de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 
van de diaconie. In 2010 is een bedrag van € 33500,- besteed aan 
plaatselijk, landelijk of wereldwijd diaconaal werk. De jaarrekening 
sluit op een positief resultaat van € 1373,-. Met de jaarrekening en 
de begroting wordt door de kerkenraad ingestemd.  
• Ook de vacatures bij de ambtsdragers komen aan de orde. Drie 
ambtsdragers zijn aftredend. De heren Tamminga (ouderling Vor-
ming en Toerusting en voorzitter van de kerkenraad) en Schokkin 
(jeugdouderling) willen doorgaan en worden herbenoemd. De heer 
G(errit) van Lochem (kerkrentmeester) stopt als ambtsdrager. Er 
wordt uitgekeken naar een nieuwe kerkrentmeester.  
• Er zijn enkele kascontroles verricht. De kassen van Onderweg en 
het Oecumenisch beraad zijn in orde bevonden. 
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• Een volgend aandachtspunt is kerk en publiciteit (pr). We menen 
dat het een goede zaak is om meer de publiciteit te zoeken en te 
communiceren dat we er zijn. De inkomsten staan onder druk. Het 
moderamen gaat zich over dit aandachtspunt buigen. Een eerste ge-
dachte is een werkgroep in het leven te roepen, die een stappenplan 
opzet. Het onderwerp komt derhalve terug op de agenda.  
• De gehouden avonden van Vorming en Toerusting zijn weer goe-
de avonden geweest. Dit geldt voor de avonden met ds. Ort over 
Jiddische muziek, met ds. Ferrari over Vincent van Gogh (beiden met 
vrij veel niet gemeenteleden), maar ook voor de avonden over de 
Doornse catechismus en met de Bijbelquiz na de dienst met dank-
dag. Dank zij de medewerking van de diaconie konden de winnaars  
aan 3 goede doelen (PVG, Stichting Leprazending en Stichting de 
Hoop) een gift toekennen.  
• Het Braziliëproject  begint goed van de grond te komen. De deel-
nemers zijn bekend en op 16 november is er een Braziliëavond (in-
middels geweest) met Braziliaans eten en informatie. 
• De diensten “anders kerk zijn” ervaren we als heel positief met 
een leuk afwisselend programma, mooie muziek en een goede op-
komst. 
• Op Eeuwigheidzondag zullen nabestaanden van onze overleden 
gemeenteleden worden gevraagd een kaars te ontsteken na het 
noemen van de naam van hun dierbare.             
• Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerken-
raadsvergadering? U kunt altijd contact op nemen met de scriba of 
een ander lid van de kerkenraad. Mocht u mij per e-mail willen be-
reiken. Ik heb een nieuw e-mailadres en wel p-debruijn@kpnmail.nl.  
                                                                      Flip de Bruijn, scriba      
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De diaconie ondersteunt de volgende projecten: 
 

Mercy ships,  
 

Mercy Ships biedt medische diensten en ontwikkelingswerk aan de 
allerarmsten in ontwikkelingslanden. De uitvoering van de medische 
diensten geschiedt door gekwalificeerd, gespecialiseerd en ervaren 
medisch personeel zoals chirurgen, verpleegkundigen, artsen en 
tandartsen. Tegelijk worden plaatselijke artsen en chirurgen opgeleid 
om in detoekomst de operaties en behandelingen zelf uit te kunnen 
voeren. Zo worden oogoperaties gedaan, gespleten lippen en verhe- 
meltes hersteld, tumoren verwijderd, fisteloperaties gedaan en voe-
ten rechtgezet. 
 

Door een noodzakelijke ingreep van de medici van Mercy Ships wordt 
er lichamelijk hulp geboden. Maar ook het sociale en geestelijke le-
ven van de patiënt verandert volkomen. Noodzakelijke operaties zijn 
voor een groot deel van de bevolking in ontwikkelingslanden niet 
beschikbaar. In de west-afrikaanse landen bezitten de lokale zieken-
huizen, als deze er zijn, niet de benodigde specialistische kennis en 
apparatuur voor de behandelingen. Tevens zijn de ziekenhuizen niet 
betaalbaar en zijn er jarenlange wachtlijsten. 
Meer informatie bekijk de website op: www.mercyships.nl/ 
 
Stichting Epafras ,  

Gevangenenzorg: Gevangen raken betekent afzondering van de 
maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel 
isolement: Vaak ver van familie en vrienden krijgt men zelden be-
zoek Soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit 
en nog veel meer leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te 
voelen. 
 
Geestelijke Verzorging: Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. 39 ervaren geestelijke 
verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen over 
de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voe-
ren de titel van Pastorale Gezanten. Samen vormen zij een professi-
oneel team van vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan 
iedere gevangene die een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of 
haar geestelijke achtergrond en ten allen tijde met respect voor ie-
ders eigenheid. 
De geloofsbelijdenis van Epafras luidt: Een mens is altijd meer dan 
wat hij misdaan heeft! Elk mens is waardevol! Zie: www.epafras.nl
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Een ‘onorthodoxe’ doopdienst 
 

De feestelijke sfeer was direct bij binnenkomst in de Lichtenvoordse 
Johanneskerk al merkbaar op zondag 16 oktober. De reden: er wer-
den maar liefst 6 kinderen gedoopt! 
Dus waren er héél veel grote, maar vooral héél veel kleine gemeen-
teleden – van wie de laatsten duidelijk de sfeer bepaalden: licht cha-
otisch, maar toch door dominee Hinkamp voortreffelijk in de hand 
gehouden. 
Op een groot scherm waren de portretten van de dopelingen en hun 
naam geprojecteerd. Dit beeld werd bij aanvang van de dienst ver-
vangen door een foto van een kaars en deze in de loop van de dienst 
door een opspattende waterdruppel. Toepasselijke, feestelijke liede-
ren omlijstten het eigenlijke doopritueel – met véél water, en niet 
één huilende dopeling! 
Er was geen kindernevendienst – alle kinderen, inclusief de dopelin-
gen, bleven gedurende de hele dienst in de kerk. Op het scherm ver-
scheen de tekst met afbeeldingen van het verhaal van Jezus die de 
kinderen bij zich riep en toen… was de vraag: 
 Een kind van God  # geschikt  

# ongeschikt? 
We moesten onze vinger opsteken als we wel eens geroddeld hadden 
en zeggen of we in dat geval geschikt of ongeschikt waren als kind 
van God. En als je wel eens iets ‘leent’ en ‘vergeet’ het terug te 
brengen? En wat als je anderen helpt? Of als je tijd maakt voor God? 
Was het antwoord ‘# ongeschikt’, dan ging dat gepaard met een 
oorverdovende herrie. Was de uitkomst ’# geschikt’, dan hoorde je 
luid applaus of instemmend geroep. 
Gelukkig was de einduitslag dat we dank zij Jezus toch een ‘geschikt’ 
kind van God mogen zijn. 
Tot ieders verrassing bleken aan het eind van een behoorlijk rumoe-
rige dienst vier van de zes dopelingen in diepe slaap verzonken! 
Het was heel bijzonder op zo’n prachtige zon-dag zo’n ongewone 
doopdienst te mogen meemaken.       
            Greta Kuijt  
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Reinier van den Berg: Groenland, een uitdagende 
bestemming  
 

En daarvoor nodigen wij u van harte uit. 
 

De commissie Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken 
van Barchem en Ruurlo heeft weer een leuke avond voor u op stapel 
staan. 
Reinier van den Berg is meteoroloog bij Meteoconsult in Wageningen. 
en komt een lezing geven over zijn reis in 2010 naar Groenland. 
 

Reinier schrijft zelf; 
Recent heb ik met eigen ogen gezien hoe snel de Groenlandse ijskap 
smelt. Als direct gevolg van de voortschrijdende opwarming van de 
aarde. Het levert schitterende beelden op, maar ook prangende vra-
gen. Wordt de klimaatverandering inderdaad eenduidig veroor-zaakt 
door de uitstoot van broeikasgassen? Zo ja, is het tij nog te keren? 
Wat kan het individu, de kerk, de ondernemer en de overheid hierin 
betekenen? Ik ben ervan overtuigd dat de klimaat-crisis vraagt om 
snelle en breed gedragen oplossingen, die ook enorme kansen en 
uitdagingen met zich mee brengen. Daarom is mijn motto: de ander 
te groen af zijn!  
 

Naast een duidelijke uiteenzetting van de problematiek rond klimaat-
verandering, is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en 
laat Reinier van den Berg  bovendien uniek foto- en videomateriaal 
zien van zijn recente expeditie naar de Groenlandse ijskap. 
 

Kortom, een veelzijdig en boeiend programma over het weer en 
meer. 
Datum; 7 december 2011 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats; Kerkelijk centrum 'De Sprankel', Domineesteeg 12 Ruurlo 
Inlichtingen; Wim Geurink 
tel; 0573-452375 ( na 18.00 uur) 
mail; geurink-borkus@hetnet.nl  
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten van deze avond. 

 

Commissie Inspiratie en Ontmoeting, Ruurlo 
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IKON en de media  
 

Ds Bram Grandia geeft een spreek-
beurt namens V & T  
Een avond over spiritualiteit in de me-
dia. Hoe zijn we als kerken present in 
de media? Zijn we dat door alleen 
kerkdiensten uit te zenden? Zo begon 
het wel, eerst op de radio, later op 
televisie. 
De IKON ziet het echter breder. Hoe 
ga je vanuit de kerken het gesprek 
aan met de cultuur waarin je leeft, hoe kom je in dialoog met men-
sen buiten de kerk? Hoe peil je wat er in de wereld speelt? Goed kij-
ken, goed luisteren is essentieel voor een omroep die namens zeven 
kerken uitzendt.  
In de veelheid van programma's probeert de IKON recht te doen aan 
de presentie van de kerk in de samenleving. Het IKON Pastoraat is 
een plek waar mensen een pastoraal gesprek kunnen voeren, waar 
mensen zelf via internet aan het werk kunnen gaan rond levensvra-
gen.  
Drs Bram Grandia wil u uitnodigen om, als u over internet beschikt, 
te gaan surfen op: www.ikon.nl of www.ikonpastoraat.nl of 
www.levensvragen.nl 
Zo komt u spelenderwijs met het werk van de IKON in aanraking. 
Deze lezing wordt georganiseerd door de commissie V&T  
Datum: donderdag 19 januari 2012 
Plaats: “Johanneshof”  
Begintijd 20.00 uur (tot 22.00 uur)  
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
Koffie of thee slechts € 1,00. 
Geeft u zich even op? Dan houden wij daar rekening mee. Natuurlijk 
bent u altijd welkom! 

Contactpersoon Sjors Tamminga  
sjors.tamminga@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 



19 

Jongeren naar Brazilië 
 

De kogel is door de kerk. Negen jongeren uit de gemeentes Eiber-
gen/Rekken, Groenlo, Lichtenvoorde en Neede en 2 dominees bren-
gen volgend jaar een bezoek aan Brazilië. Het project dat ze gaan 
bezoeken en ondersteunen is COMIN. 
De jongeren hebben al verschillende activiteiten ondernomen om 
geld op te halen voor COMIN en voor de diaconale reis. Hieronder 
een kort verslagje van 2 van de jongeren en van iemand van de 
steungroep. 

 
 
Steungroep Braziliëreis (Liesbeth Speelman) 
Zondagavond 6 November, de Huve. Het kerkelijk bureau is tijdelijk 
omgetoverd in een knutselhoek. Acht jongeren en een paar van de 
begeleiders zijn druk bezig: Twee jongeren zijn een brief aan het 
schrijven aan COMIN, het project in Brazilië dat ze gaan bezoeken in 
de zomer 2012; anderen zijn aan het knippen en plakken zodat de 
thermometers snel in de kerk kunnen worden opgehangen, zodat 
iedereen kan zien hoeveel geld er al is opgehaald. 
En natuurlijk wordt er ook dieper op verschillende onderwerpen in-
gegaan. Vanavond gaat het over armoede, een quiz zet ons aan het 
denken: wat doet armoede met je? Komt het ook in Nederland voor?  
Als steungroeplid vind ik het bijzonder iedereen zo bezig te zien. Hier 
zie je waar jongeren mee bezig zijn, hun interesse, de inzet, voor 
elkaar, voor de medemens, in Nederland en in het buitenland, en 
ook: het verlangen iets te doen voor en met anderen. Dit is voor mij: 
het geloof in de praktijk brengen. Heerlijk!! 
 
Oogstdankdienst (door Pieter) 
Op zondag 30 oktober verkochten we de opbrengst van de oogst-
dankdienst in Eibergen. Gemeenteleden hadden van alles ingeza-
meld, variërend van mooie bloemboeketten tot heerlijke cakes en 
potten jam. Deze producten kwamen uit de tuin, waren zelf gemaakt 
of gekocht. Zaterdag werden alle producten door de jongeren klaar-
gezet. Zondag verkochten wij de producten na de kerkdienst. Dit was 



20 

een enorm succes: bijna alles werd verkocht. Hoogtepunten waren 
een prachtig herfstboeket en een volle herfstmand, die tijdens de 
dienst voor in de kerk stonden. Deze producten gingen onder de ha-
mer en werden beide voor een mooi bedrag geveild. In totaal was de 
opbrengst € 777. De opbrengst van de collecte tijdens de dienst 
kwam hier nog bij op en van het totaalbedrag gaat 25% naar de reis 
en 75% naar het werk van Comin. Uiteraard zijn we hier ontzettend 
blij mee en we bedanken iedereen die producten gebracht of gekocht 
heeft. 
 
Sponsorloop het Assink  (door Annemarie) 
Vrijdag 14 oktober hield het Assink lyceum in Haaksbergen weer de 
jaarlijkse Assink  sponsorloop.  Rond de bergingsvijver in Haaksber-
gen liepen leerlingen van klas 1 t/m 6 rondjes, met de bedoeling zo 
veel mogelijk geld op te halen voor een goed doel. Ieder jaar is dit 
een ander doel. Wij (Rosemerijn en Annemarie) dachten meteen aan 
ons project in Brazilië, COMIN en  hebben al voor de zomervakantie 
een verzoek gedaan bij de schoolleiding of de opbrengst dit jaar naar 
Comin mocht gaan. Er was al een ander verzoek gedaan door Stich-
ting Actief Haaksbergen, maar omdat onze gymleraren het zo leuk 
vonden dat wij COMIN ook echt gaan bezoeken, hebben we kunnen 
regelen dat de opbrengst verdeeld wordt: de helft voor Stichting Ac-
tief Haaksbergen en de helft voor COMIN! 
We hebben op school veel reclame gemaakt om mensen enthousiast 
te maken om mee te doen aan de sponsorloop (deelname is vrijwil-
lig) en natuurlijk hebben we zelf ook veel sponsors geworven. Ze 
konden geld inzetten per rondje, dus hoe meer rondjes we renden, 
hoe meer geld we ophaalden!!  
Het geld is inmiddels op school ingeleverd, maar het uiteindelijke 
bedrag is nog niet bekend. Het was erg leuk om op deze manier onze 
school bij het project te betrekken! 
 

In de volgende Onderweg zullen we u vertellen over de Braziliaanse 
maaltijd van 16 November in de J-hof in Lichtenvoorde, ons inter-
view met Hans Trein van COMIN en zijn lezing over COMIN. Oh ja, 
we hebben ook al een voorzichtig begin gemaakt met een website: 
www.achterhoekiscomin.nl. Hierop komt in de loop van de tijd steeds 
meer info beschikbaar. 
 

       Jongeren en de steungroep Brazilië. 
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Seniorenmiddag 
 
In een goede bezette Johanneshof heette mevrouw De Bruijn alle 
aanwezigen van harte welkom en opende de middag met een medi-
tatie uit Deuteronomium 6:5: ‘Heb de Heer lief met hart en ziel en 
met inzet van al uw krachten’. Geen eenvoudige opdracht. Liefheb-
ben en eerbied hebben, niet plichtmatig maar echt. Dan geeft het 
betekenis aan je leven. 
Deze middag werd gevuld met samenzang. Liederen uit het liedboek  
en Johannes de Heer, uitgezocht door de bezoekers van de midda-
gen. Liederen die in het verleden iets voor ons betekenden en die we 
nu niet zo vaak meer zingen. Dit alles onder de bezielende begelei-
ding van Bas Tieltjes. 
In de pauze speelde Bas het mooie ‘Fantasia’ van Händel en luister-
den we naar een verhaal over ‘haarknippen’ en wat je daarbij alle-
maal kunt beleven. Hierbij kwamen de lachspieren flink los. Na de 
pauze zongen we nog verschillende liederen en besloten met: 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
Wat wij hier beleden, samen met elkaar 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis 
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.  
Dit lied sprak velen erg aan. Met een uitnodiging voor de kerstmid-
dag, op woensdag 14 december om 15.00 uur, samen met Groenlo 
en medewerking van ds. Hans Hinkamp en “the Voices”, besloot me-
vrouw De Bruijn deze middag. 
 

Uitnodiging 
 
In verband met het slinkende aantal medewerkers is besloten om 
met ingang van 1 januari 2012 de uitnodigingen één maal per half 
jaar rond te brengen. Ook kunt u deze elke maand lezen in ‘Onder-
weg’.  
 

Busjesmedewerkers 
 
Willen jullie op 5 december a.s. om 13.30 uur de busjes laten legen 
in de Johanneshof of na telefonische afspraak bij mevrouw Kip, tel. 
37 24 67. Bij voorbaat dank! 
 
                                     Namens de Protestantse Vrijwilligers Groep 
                                                                                 Joke Lubbers 
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Doe de vreemde goden weg! 
 

Het NBG zet ons aan het werk met een mooie puzzel: 
Streep in onderstaand diagram de vreemde goden weg en je leest 
een tekst uit Ezechiël 30, waarin staat wat God met afgoden doet. 
De godennamen kunnen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal in 
het diagram voorkomen in beide richtingen 
 

De vreemde goden zijn: 
1. De god van Thebe (Jeremia 46:25) 
2. Godin van de Efeziërs (Handelingen 19:27) 
3. De oma van Asa liet van deze godin een aanstootgevend beeld   
maken (2 Kronieken 15:16         
4. Godin van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5) 
5. Gideon sloopte het altaar van deze God en kreeg daarom de bij-
naam Jerubbaäl. 
6. God van Babel (Jeremia 51:44) 
7. God van de Filistijnen (Rechters 16:23) 
8. Godin van Malta (Handelingen 28:4) 
9. De mensen van Lystra dachten dat Paulus deze god was. (Hande-
lingen 14:12) 
10. God van Moab (2 Koningen 23:13) 
11. De god van het geld (Matteüs 6:24) 
12. Babylonische god (Jeremia 50:2) 
13. De god van de Ammonieten (1 Koningen 11:5) 
14. God die kinderoffers vroeg (Leviticus 18:21) 
15. God die volgens Jesaja 46:1 is geveld. 
16. Afgod die genoemd wordt door Stefanus (Handelingen 7:43) 
17. De mensen van Lystra dachten dat Barnabas deze god was. 
(Handelingen 14:12) 
A A M O N L L E M Z 
A M O L O C H H I E 
B A A L G F S E L U 
G M E R A O O R K S 
D M T E D N M M O Z 
A O R L I U E E M O 
K N A F E R K S B V 
A R T E M I S E E E 
R N S I D E N T L I 
G E A S J E R A N  

Namens werkgroep NBG, veel genoegen 
Nonja Kip 
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Grote Lichtenvoordse bijbelquiz 
 
 

Een avondje leren en ontspanning rondom de Bijbel. Woensdag 2 
november, na afloop van de dienst op dankdag, is in de Johanneshof 
de eerste grote Lichtenvoordse bijbelquiz gehouden. Een quiz  ge-
maakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (net zo als op de tv, 
alleen dan met andere vragen). De quiz bestond uit veertig (meer-
keuze) vragen verdeeld over tien verschillende categorieën (bv. ge-
lijkenissen, symbolen, namen enz.). Iedere vraag werd, onder leiding 
van quizmaster Hans Hinkamp, voorafgegaan door een foto of een 
filmpje.  

 
 
In teams van drie personen werd gestreden voor een door per team 
aangewezen goed doel. Voor de winnaars waren er door de diaconie 
beschikbaar gestelde prijzen te winnen. 
 

Prijswinnaars teams: 
1e prijs (78 punten): De PVG en de Stichting Leprazending 
ontvangen elk een gift van €200,- (gedeelde 1e prijs) 
3e prijs (77 punten): Team Onderweg; Stichting de Hoop ontvangt 
een gift van €50,-. 

 

Naast de prijzen voor de teams waren er prijzen (boeken) voor de 
hoogste individuele scores. De top 4 (gedeelde 1e en 2e prijzen):  
Dick Kip, Joke Lubbers, Greeth Meijer en Addy van Vliet met 
respectievelijk  28 en 27 punten. Totaal waren er 40 punten te 
behalen. En natuurlijk was er ook een poedelprijs (we noemen geen  
namen). Het was een leuke avond en zeker voor herhaling vatbaar. 
Dus voor wie niet heeft meegedaan, volgend jaar een herkansing. 

 

Erik Schokkin 
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Hoe laat leven we? 
 

Als ik het nieuws van de laatste tijd op me laat inwerken, dan be-
kruipt mij steeds vaker het gevoel dat voor onze wereld zo langza-
merhand het laatste uur aangebroken is. De almaar voortrazende 
trein van de zelfdestructie lijkt niet meer te stoppen. 
 

Onze aardbodemschatten raken op, de zeeën zijn nagenoeg leegge-
vist. Wat er nog aan vis aan land gebracht wordt is vanwege pcb’s, 
kwik en wie weet wat voor rommel nog meer niet echt geschikt voor 
consumptie. Ook allerlei soorten vlees kunnen we maar beter niet 
consumeren. Door de fokfabrieken, legbatterijen en varkenshotels 
heeft men gemeend dusdanig grote hoeveelheden antibiotica aan het 
voer te moeten toevoegen dat diverse bacteriën onderhand immuun 
geworden zijn. De consequenties voor mens en dier zijn intussen 
bekend: o.a. de ‘gekke koeien’-ziekte, de Q-koorts en nu dan de 
EHEC-bacterie, de grootste bedreiging tot nu toe. Hiertegen is im-
mers vooralsnog nog geen kruid gewassen. 
 

In feite kunnen we dus ook geen groenten en aardappels meer eten. 
Dan maar aan de graanproducten? Nou nee, want eigenlijk zijn die 
niet voor menselijke consumptie bedoeld, maar in belangrijke mate 
voor biobrandstof… Ons wacht dus waarschijnlijk hetzelfde lot als nu 
al tweederde van de mensheid treft: honger. 
  

Maar misschien is dat niet ons uiteindelijke lot. Immers, de klimaat-
veranderingen (met dank aan ons mensen) zullen - zo is voorspeld - 
ook grote gevolgen hebben. Siberische winters, perioden van tropi-
sche hitte, droogte, oprukkende gevaarlijke insecten, overstromingen 
waar we ons niet tegen kunnen wapenen. En wellicht ben ik nog wel 
wat rampspoeden vergeten. 
 

Is het vijf voor twaalf? 
Of al later? 
Wie het weet mag het zeggen. 
Maarten Luther zei eens: ‘Als ik zou weten dat morgen de wereld zou 
vergaan, plantte ik vandaag nog een appelboom.’ 
Misschien is dát wat wíj moeten doen: van MACRO naar micro. Al-
lemaal weer onze eigen moestuin. Met onbespoten groenten en fruit. 
Terug naar onze wortels (!). 
Voordat het definitief te laat is. 
 

Greta Kuijt  
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Opbrengsten deurcollectes oktober 
 
02-oktober Kerk & Israël     € 70,50 
09-oktober Onderhoud gebouwen   € 36,25 
16-oktober KIA Werelddiaconaat    € 139,44 
23-oktober Ned. Bijbelgenootschap   € 78,58 
30-oktober De Hoop     € 62,58 
 

 Namens de diaconie:           Jeroen Wildenbeest 
        

Giften 
 
Ontvangen via mevrouw J. Lubbers € 5,-- voor de PVG; via mevrouw 
J. ter Haar € 10,-- voor de ouderling bloemendienst; via mevrouw R. 
Tieltjes € 15,-- voor algemeen kerkenwerk en via ds. H. Hinkamp  
€ 50,-- voor de kerkradio. Hartelijk dank! 
 
Bijdrage Solidariteitskas 2011 
In verband met de overgang van het landelijk ledenregistratie sys-
teem naar het nieuwe LRP van de PKN zijn in juli jl. de acceptgiro’s 
met folders voor de Solidariteitskas pas verzonden, terwijl dit in 
voorgaande jaren al in april of mei werd gedaan. In het najaar ver-
schenen dan ook herinneringen bij diegene, waarvan de gevraagde 
bijdrage ad € 10,- nog niet binnen was. 
Nu is het door de systeemwisseling niet zeker of dit jaar nog herin-
neringen verzonden kunnen worden. Wij verzoeken u daarom, wan-
neer uw bijdrage Solidariteitskas 2011 nog niet is voldaan, dit zo 
spoedig mogelijk te doen ten gunste van bankrekening  
63.58.07.300. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
                                                        Geert Koster, penningmeester 
 

Kledinginzameling 
 
In de maand december vindt er geen kledinginzameling plaats. De 
eerstvolgende inzameling is op zaterdag 28 januari 2012. 
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Adventsproject kindernevendienst 
 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Maar wat heeft dit met 
de kerstboom te maken en met engelen, sterren en licht. 

  
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kindernevendienst kom je, in de vier zondagen voor Kerst, 
hierover meer te weten en tuigen we alvast onze eigen kerstboom 
op. Kom ook kijken en doe mee. 
 

Leiding kindernevendienst 
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Geleuf ’t no maor! 
 

Geleuf ‘t no maor is de titel van een rubriek in het kerkblad Kerkven-
ster van Aalten. Een rubriek, door verschillende mensen geschreven, 
met verhalen in de streektaal waarin het geloof een rol speelt. Hier-
onder wat mijmeringen over Kerst. 

Erik Schokkin 
 
Kasfeest deur de jaoren hen 
 

Veurig jaor zo rond Kastied heuren 
ik waer is ne kere ‘Karsmis deur de 
Jaoren’ op de radio. Een liedjen, in 
Antwerps dialect, ezongene deur 
Stafke Fabri. Een mooi lied, 
tenminste dat vin ik. De kindere bi-j 
mien thuus hadden meer iets van zet 
astebleeft uut dat kattengejank. 
Maor ik vind-t mooi, ’t lied göf een 
beeld van ho Kast eviert wordt zo 
deur de jaoren hen en begunt met 
‘Karsmis baë oengs groetmoe thois’. 
Vrogger bi’j zien omma was ’t dree 
kaer naor de kerke met Kast, völle 
bidden en wieters mocht er bi’jnao 
niks. 
Bi’j ziene olders thuus ging ’t er 
umme wee ’t aerste  in de kerke was op kasaovend, ston d’r al een 
kasboom in huus en was ‘t er lekker te aeten en tussen de bedrieve 
deur, werd er ok nog an het kind van God edacht dat Maria op de 
weld had ebracht. 
Kast bi’j zien eigen thuus is allene nog maor kieken wat de kasman 
hef ebracht en an bidden wordt dan al helemaol neet meer edacht. 
’Wal an drinken en an aeten, i’j kunt better zeggen vraeten’ aldus 
Stafke Fabri: ’Jao, dat is kasmis in dizze modernen tied’. He probeert 
’t dan nog wal um ’t hebben ovver de verlosser, maor ziene kindere 
vraogt dan: ‘is dat ne bokser?’ 
A-j effen op internet zeukt, ku-j ’t liedjen luustern en d’r is dan ok 
nog een mooi filmpjen bi’j. Een filmpjen met een mooi kerkjen en 
een dik pak snee. Zo heurt dat no eenmaol met Kast! 
Deur ’t liedjen kwam ik ok effen an ‘t prakkezeren over mien eigen 
kasgeveul zo deur de jaoren hen. 
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Veurig jaor met Kast lag d’r op 24 december smargens een dik pak 
snee van wal 30-40 cm. Iederene hef ‘t altied ovver ne witten Kast 
en ton was ‘t dan bi’jnao zowiet. Ne helen dag bu-j dan, um alles 
waer un betjen begaonbaor te maken, zowat bezig met sneeruumen. 
Um ut dan maor neet te hebben ovver de boodschappen weet dan ok 
nog mot worden edaone. Ik mos den morgen ok nog wat helpen in 
de kerke met klaorzetten van spul veur ‘t kasspel van de kinderne-

vendienst op eersten 
kasdag. Ton-k d’r om 
negen uur ’s-margens 
an kwam was 
domenaer Hinkamp 
buuten al drök bezig 
met sneeruumen bi’j de 
kerke. Dach altied al 
dat dee domenaers 
hartstekke drök waeren 
met Kast maar dat dut 
zo’n domenaer d’r dus 
ok nog effen bi’j…. 
 
Snee. In sommige kas-
verhalen wodt ‘r dan 
altied zo’n romantisch 
beeld eschetst ho ‘t ze 
’s avonds deur de snee 
naor de kerke loopt in 
un winters landschap. 
De kerke lig ter mooi 
bi’j in de snee, de klok-
ken luud en de steerne 
staot hoog an de loch. 
Nargens lees i’j wat 
ovver alle ongemakken 

weet ‘t met zich metbreg. 
D’r lag veurig jaor zo’n pak snee dat ik kasaovond ok maor is lopens 
naor de kerke bun egaone. Met de fietse was ut neet te done. Met de 
auto had natuurluk ok wal ekunt,  ok al he-k gin winterbende, maor 
‘t  is toch wal mooi um deur zo’n winterlandschap te lopen en veural 
op zo’n aovond. 
Völt mi’j elk jaor waer met hovölle leu d’r kasaovond toch nog naor 
de kerke gaot, ok al zee-j ze wieters ‘t hele jaor neet. Ne kere denk 
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i’j no zalt wal gebeurt wezzen en zult ze ok met Kast wal neet meer 
kommen maor dat geet gelukkig nog steeds neet op. Ok veurig jaor 
was ut best wal drök hier in Lechtenvoarde en dat ondanks een dik 
pak snee. Maor misschien ok wal juust daordeur en haddn de leu d’r 
net zo’n romantisch beeld bi’j as hier bovven beschrevvene. Gladdig-
heid op de weg is veur de vaak wat jongere leu deed dan komt gin 
probleem. 
‘t Lukt dus nog steeds um de leu te verwonderen met Kast. Is ‘t neet 
um het kaskind dan wal um de presentatie in de kerke. Un mooi de-
cor met sfaervolle verlechting, ne mooien groten kasboom in de ker-
ke en mooie kasliedjes ezongene deur un koor met völle Spirit. En ok 
un mooi verhaol van de domenaer ovver ne Engel weet uut de locht 
was eknettert en hier op de aerde waer opzeuk was naor ‘Engelland’. 
Dat völt natuurlijk neet met in dizze tied, of toch wal?..... 
 
Zo in de kastied denk ik vake 
nog an de kasdage van vrogger 
thuus: de geur van de kas-
boom, ‘t kasverhaal, ‘t zingen 
van stille nacht en un verhaal 
uut ‘Kind en Evangelie’. As kind 
von-k de kasboom altied ut 
mooiste wat er was. Op de lae-
gere schole zonge wi’j in de 
eerste of tweede klasse al ‘Ere 
zij God’. Von dat wal een mooi 
lied maor ok wal arg lange, d’r 
kwam vake maor gin ende an. 
Juffrouw Wanders dirigeerden 
dan altied heel hard met, veu-
ral bi’j: ‘in de mensen een wel-
behagen’. Dat ‘in de mensen’ 
en ‘een welbehagen’ mos i’j 
dan altied extra hard zingen. 
En dan ha-j natuurlijk ok nog ‘t 
kasfeest op de zondagsschole. 
Vanaf vaer jaor mog i’j daor hen en de leste paar jaor he-k nog met 
emaakt in ’t gebouwtjen in Balle. Kasfeest met chocolademelk, kas-
kranzen en veur ieder kind un book met un sinaasappel. Bi’j mien 
mooder thuus op zolder von ik van de zommer nog wat van dee ech-
te zondagschoolbeukskes van ton. Van dee beuksen van W.G. van de 
Hulst met mooie plaatjes d’r in,  maor ok andere verhalen. Vake ver-
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halen ovver leu weet heel arm wazzen of zovölle ellende hadden met 
emaakt dat ze gin vrolijken Kast konden vieren. Maor daor ’t geleuf 
en de hoppe van de leu gebeuren d’r altied uutendelijke wat waor-
deur alles toch weer good kwam. 
 
Dat kasfeest dat zo gewoon was vrogger, maor toch zo bezunder, 
dat ku-j later nooit meer ovverdoon. Maor dat krieg i’j dán ok eigen-
lijk pas in de gaten. 
Wat dat betröf is Kast dus ellek jaor waer ne teleurstelling. I’j wilt de 
kasboom nog geerne bekieken met de ogen van un kind maor zeukt 
dan iets wa’j eigenluk neet meer vind. 
De aerde draait neet andersumme en de tied löp neet terugge en das 
maor good ok. Maor toch bun ik wal bli’j dat de kindere hier in Lech-
tenvoarde altied nog een book en ne sinaasappel kriegt in de kerke 
op eersten kasdag. En met alle spöllegrei waot ze no met aoverladen 
wordt, toch bunt ze hier altied bli’j met. Un book en un sinaasappel 
kan ’t eenvoudiger. 
Veur in ut book lig dan altied un mooi breefken met: 
’Dit geschenk is uitgereikt op 1e kerstdag’ en dan de name van ‘t 
kind waor ‘t book veur is. ’Jezus is de goede Herder’, steet d’r dan ok 
nog bi’j.  
Ik hop dat ze ovver 40 jaor at ze misschien de zolder thuus an ’t 
opruumen bunt (as ze tenminste net zovölle bewaart as ik) d’r dan 
nog steeds zo an denkt en neet van Jezus is de goede Herder: ’Jezus 
wee was dat ok al waer’. 
 

 
 
 
Gezegende kasdage. 
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Je zou . . . 
 

Je zou 
de sterren 
van de hemel 
willen plukken, 
je zou 

 
hunlichtjes 
willen strooien 
om je heen, 
armen vol licht 
zou je 
de ander 
willen brengen. 
 
Je zou 
met licht 
het duister 
graag willen 
verjagen 
zoals heel 
lang geleden 
het Kerstkind 
deed . . . 
 
waarom 
zou je 
niet? 
            marja 
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Het volgende nummer. . .   
 

. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 1 januari  

LET OP: De kopij moet uiterlijk dinsdag 20 december 17.00 uur 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 USB-stick aanleveren. E-mail aan: 

js.gillissen@kpnmail.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. 

N.B.:Omdat wij voorlopig onze redactiebespreking op woensdag 

morgen houden is de uiterste inleverdatum dinsdags vòòr 17.00 u.  

 
 
 
 
 

 


