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Ik dacht te zien het diepste duister 
in holte van ‘t geopend graf 

omdat de dood in alle luister 
geen enkel lichtpunt toegang gaf. 

 
Geen dood bevond zich in dat graf. 

Herrezen is Hij, die ons het leven gaf.. 
 

Egbert Jan van der Scheer  
Bron: gedichtensite.nl 
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 Een eitje of een kruis?  
 

  
 

Symbolen. Overal in het leven te vinden. Een sym-
bool, een teken of voorwerp dat iets uitbeeldt. Sym-
bolen die bij automerken horen. Die bij winkelketens 
horen. Die bij landen horen. Ze zijn niet meer weg te 
denken. Ook de kerk is er mee vertrouwd. Water, 
wijn, brood, licht, een kruis. En niet alleen de protes-
tantse of rooms-katholieke kerken. Ook in het joden-
dom een wereld vol symboliek. 
 

In deze tijd leggen we als vanouds het verband tussen 
het   joodse Pesachfeest  en ons Pasen. Allebei een 
soort bevrijdingsfeest. Allebei een soort van  een 
opnieuw-beginnen-feest. Een nieuw begin na bevrij-
ding uit Egypte(na meer dan vierhonderd jaar slaver-
nij). Een nieuw begin na bevrijding van de dood.  
 
In een joods gezin een grote schoonmaak voor het 
feest. Geen kruimeltje van baksel waarin gist zat mag 
meer in huis gevonden worden. De avond voor het 
Pesachfeest met elkaar aan tafel. Met op tafel een 
servies dat nooit in aanraking is geweest met etens-
waren die gegist waren of gisten konden. Herinne-
rend aan de ongegiste broden. Sederavond noemt 
men die avond. Seder betekent orde, volgorde. Op de 
sedertafel voorwerpen die symbool staan. De platte 
matses als teken van het brood dat geen tijd had om 
te rijzen toen het volk in alle haast moest vertrekken 
uit Egypte . Een geroosterd botje dat herinnert aan 
het paaslam dat vroeger in de tempel werd geslacht. 
Bittere kruiden (vaak mierikswortel) die herinneren 
aan de bittere tijd tijdens de slavernij. Cheroset, een 
mengseltje van rozijnen, appel, amandelen, kaneel, 
suiker en wijn dat de kleur heeft van de leem waar-
van de Joden stenen moesten maken. Groenten als 
peterselie, selderij of radijs, teken van groei, van 
nieuw leven. Een ei als teken van nieuw jong leven. 
Een bakje met azijn of zout water om de groenten en 
soms ook het ei in te dopen, zout als de tranen van 
verdriet van de Joden. Zout als de tranen van verdriet 
dat in elk mensenleven voorkomt. En niet te vergeten 
wijn. Maar liefst vier keer wordt er wijn gedronken. 
De laatste dronk als dankzegging. En tijdens de maal-
tijd stelt het jongste kind dat dat al kan de vragen die 
horen bij de maaltijd. Altijd in dezelfde volgorde. Te 
beginnen met de eeuwenoude woorden: "Waarom is 
deze avond anders dan alle andere avonden?"  Daar-
na de vragen naar de uitleg van alles dat op tafel ligt.  
 

 
Een sterk afgeslankte vorm is ons avondmaal. Met 
twee symbolen. Twee tekenen. Brood en wijn. In 
sommige gemeenten matses en wijn.  
 
En in onze gemeente in Lichtenvoorde vanaf het be-
gin van de veertigdagentijd ook het kruis dat voorin 
de kerk staat. Een leeg, kaal, somber kruis. Kruis aan 
de voet waarvan lichtjes neergezet kunnen worden. 
Lichtjes symbool voor gebeden die we willen opdra-
gen. Voor anderen. Voor onszelf misschien.  
 
In de wereld om ons heen buiten de kerk ook symbo-
len. Eieren, heel veel eieren. Van chocola om op te 
eten. Van hout of iets anders om op te hangen. Zo 
gezellig, echt Pasen!! En hazen. Heel veel paashazen. 
Van chocola om op te eten. Van stof of iets anders 
om de etalages mee te versieren. Hazen aangekleed 
in de folder van de Hema. Zo gezellig, echt Pasen! 
 
Terug naar het begin. Wat willen we met Pasen. Een 
eitje of een kruis? Kruis natuurlijk, zullen veel mensen 
zeggen. Maar dat eitje kan ook. Als teken van nieuw 
leven. Wat te denken van een eitje en een kruis. En 
dan eerst veertig dagen dat lege, sombere kruis. Ook 
op Witte Donderdag als we denken aan de laatste 
keer dat Jezus de sedermaaltijd had. Op Goede Vrij-
dag toen hij stierf aan dat kruis. Als teken van wat er 
gebeuren moest tot dat moment van bevrijding van 
de dood. Maar als het Pasen wordt, wordt dat kruis 
bedekt met een zee van voorjaarsbloemen. Teken 
van nieuw leven.   

Elk jaar voor de dienst een maaltijd samen. Met een 
lied om te vieren dat we bevrijd zijn. Met eitjes en 
andere heerlijkheden. Met thee en koffie. Een sapje 
misschien. Voor vier bekers wijn, zelfs voor eentje , is 
het nog wat vroeg. Waarom er met Pasen zo nodig 
samen gegeten moet worden? Omdat samen eten 
verbindt. Omdat samen eten met Pasen , met een 
eitje erbij, blij maakt. Samen aan tafel wetend dat de 
dood niet het einde is. Daarna samen naar het ver-
sierde kruis. Het bloemenkruis dat na de dienst  op 
de stoep gezet wordt. Zodat de hele wereld kan zien: 
daar is iets gevierd, iets om blij van te worden! 
                                              marja  
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

In de vorige Op Weg was het woord ‘tussentijd’ 
bepalend voor de tijd van het kerkelijk jaar en 
de groei en bloei in de natuur (met een nog net 
niet ontluikende lente). Deze maand mogen we 
dat woord ‘tussentijd’ inruilen voor een ander 

woord: ‘hoog tijd’.  
 

Met Pasen in aantocht kunnen we spreken van de 
‘hoogtij’dagen (hoogtijd!) van de kerk. Dan vieren we 
de geboorte van het nieuwe leven in en door de op-
standing van Jezus. Misschien met nog wat ver-
dwaalde paashaasjes en eieren. Bij bijvoorbeeld het 
Paasontbijt: Vergeet u niet om u op te geven!  
 

 
 

Maar Pasen is toch wel wat meer dan een Lentefeest. 
We vieren de opstanding van Jezus uit de dood. Dat is 
geen herhaling van wat er vóór was, maar het begin 
van een nieuwe fase in de geschiedenis van God en 
mensen.  En wij mogen daar bij horen!  
 

Het geeft ons het vertrouwen dat en méér is, een 
wereld bij God (hoe verschillend daar ook door men-
sen over gedacht kan worden) én het is een oproep 
aan ons om de boodschap van evangelie (alles waar 
Jezus voor stond en voor leefde: het Koninkrijk van 
God) voor te leven. Want net zoals Jezus zelf mag ook 
zijn evangelie niet sterven in de dood! 
 

In de dagen voor Pasen, de stille week, zijn er bezin-
ningsmomenten te over en maken we in gedachten 
de weg mee die Jezus ging. Onze eigen Passion Lich-
tenvoorde, op dinsdag 11 april, zal daarbij een be-
langrijke rol spelen. Ik kijk nu al uit naar de stille tocht 
met het kruis door Lichtenvoorde, in een oecumeni-
sche en (wat mij betreft) multiculturele wandeling, 
waarbij iedereen van harte welkom is. (Ook al moet 
er voor die tijd nog heel wat werk verzet worden, 
met een heel grote groep vrijwilligers!) 
 

Na de tocht door het dorp ontrolt, in de zaal van het 
Marianum en te volgen op het plein, zich dan het 
levensverhaal van Jezus, met alle hoogte- en diepte-
punten. Het intrigerende en inspirerende levensver-
haal van Jezus biedt (daarvan ben ik overtuigd) voor 
iedereen aanknopingspunten met het leven van alle-
dag. Het is een boodschap van bemoediging en bezie-
ling vanuit de kracht van geloof, hoop en liefde. Het 
vormt zo de eerste toon die uitloopt op de lofzang op 

de Paasochtend (met onze bloemenhulde op het 
Kyriekruis). Het nieuwe leven breekt zich baan! 

 

 

Zo gaan we in de stille week ( de ‘goede week’) op 
weg. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en 
Pasen, het zijn allemaal halteplaatsen van Gods heil 
die ons op een eigen manier bij God betrekken. Ik 
wens u allen een heel inspirerende tijd toe.  
 

Met een ‘opgewekte’ groet, Hans Hinkamp 
 

Gebed van de maand 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. 
Deze keer een gebed om Gods ontferming, een ge-
bed om Paasmensen te zijn.. 
 

God en Vader, 
dit is de dag dat Gij uw Zoon Jezus 
uit de dood hebt opgewekt. 
Gij hebt Hem verheven boven al wat leeft. 
Wij vragen U: 
versterk ons geloof in de Verrezen Heer, 
wek ons op uit wat ons leven verstikt. 
Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat, 
maar uitzien naar uw heerlijkheid. Amen. 

 

Als we geloven  
dat een glimlach sterker is dan een wapen, 
als we geloven  
in de kracht van een uitgestoken hand, 
als we geloven  
dat wat mensen bijeenbrengt belangrijker is  
dan wat ze verdeelt, dan worden wij paasmensen. 
Als wij daarin tekortschieten: 
Heer, ontferm U over ons. 

 

Als we de ander bekijken  
met vriendschap en respect, 
als we ermee akkoord gaan 
dat wij de eerste stap moeten zetten  
en niet de ander, 
als we vreugde vinden  
in de vreugde van onze buur, 
als de ongerechtigheid tegen een ander  
ons evenzeer beroert 
als het onrecht tegen onszelf, 
dan worden wij paasmensen. 
Als we daarin tekortkomen: 
Heer, ontferm U over ons. 

 

Als we de kant kiezen  
van de kleine en de zwakke, 
als we geloven  
dat de liefde de enige kracht is, 
als we geloven dat vrede mogelijk is, 
dan worden wij paasmensen. 
Als we niet zover geraken: 
Heer, ontferm U over ons. 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam  
 
Nog even en het is Pasen……… 
 
Opstanding 
 
opstanding 
is opstaan 
tegen beter weten in 
geloven dat er  
kansen zijn 
mee werken 
in beweging komen 
zinvol leven scheppen 
voor iedereen 
 
opstaan 
uit de dood 
hoop geven 
tegen alles in volhouden 
geloven dat er  
leven mogelijk is 
voor iedereen 
 
verrijzen 
Jezus opstanding 
is een uitnodiging 
in opstaan 
in opstanding 
tegen de dood 
in leven scheppen 
voor iedereen 
 
Meeleven met:  
De heer Richard Wibier, Zuivelstraat,  heeft te horen 
gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is.  Een bericht dat 
hard bij iedereen is binnengekomen. Laten we hopen  
dat hij nog een goede tijd mag hebben samen met 
zijn gezin, zonder al te veel pijn. Voor jullie heel veel 
kracht en Gods nabijheid gewenst. 
 
De heer Cor Langbroek, Schatbergstraat, is ongeluk-
kig ten val gekomen. Er is een spier op zijn rechter-
been afgescheurd. Na een operatieve ingreep is dit 
been van boven tot beneden in het gips gezet (totaal 
zes weken).  We wensen hem geduld en beterschap. 
 
Voor de zieken, thuis of in een verpleeghuis en allen 
die om hen heen staan,  sterkte en Gods zegen ge-
wenst.  
 
 
 
 
 

Berichten van overlijden 
In de afgelopen drie maanden zijn overleden:  
Mevrouw Johanna Hendrika Heusinkveld-Wanrooij, 
in de leeftijd van 99 jaar.  
De heer Derk Jan Bloemendal, in de leeftijd van 86 
jaar. 
Zij woonden Rapenburgsestraat 33, ‘Antoniushove’. 
Mevrouw Truus Masselink. Zij woonde in ‘Hof van 
Flierbeek.’ 
Mevrouw Gerharda Johanna Eenink-Kalf, in de leef-
tijd van 86 jaar, zij woonde Lievelderweg 22a  
 
We wensen de familieleden veel sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.  
 
Donderdag 13 april (Witte Donderdag) is er weer 
gelegenheid om deel te nemen aan de gespreksgroep 
in de Antoniushove (in de zaal achter de kapel) van 
14.45 – 16.00 uur. Het onderwerp is “Goede Week.”  
Van harte welkom! 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
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Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht  bij:               
 
26 feb. fam.  Bloemendal 
              Populierenstraat 12. 
  5 mrt. fam. Wamelink 
 Meekesweg 10. 

          12 mrt. fam. Hondorp 
           Nieuwe Maat 3. 
          19 mrt. de heer Bosch 
           Dr. Schaepmanstraat  25. 
  

 Verjaardagen 
 
  1 april de heer C.J. van Benthem 
 Joh. Vermeerstraat 28 

7131 SB Lichtenvoorde  
79 jaar. 

12 april de heer A.J. te Boveldt 
Esstraat 1 a  
7131 CT  Lichtenvoorde 

 76 jaar. 
16 april mevr. H.A. Beernink - Heusinkveld 
 Bilderdijkstraat 5 

7131 NH  Lichtenvoorde 
81 jaar. 

22 april mevr. G .E. Holsbeeke – Neerhof 
 Switbertushof 29 

7131 TA  Lichtenvoorde 
95 jaar. 

28 april mevr. K.E. von der Hude 
Esstraat 38 
7131 CT  Lichtenvoorde  

 76 jaar. 
29 april Mevr. D.J. Groothedde – Zweers,  
  Hogenkampstraat 10  
  7135 JZ  Lichtenvoorde 
 75 jaar. 
 
 
 

Begin mei zijn jarig: 
1 mei   de heer G.B. Schieven 

      Anton Mollemanhof  34 
              7136 MS  Lichtenvoorde 
   78 jaar.                    
2 mei    de heer B. H Scholten 
              Patronaatsstr. 16 – 05 
              7131 CG  Lichtenvoorde 
   88 jaar. 
 2 mei   mevr. G. Geessink – Schepers,  
              Oostermeenweg 1 
              7134 RK Lievelde 
   80 jaar.      
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van meeleven is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die de aandacht van ge-
meenteleden  zeker op prijs stellen. 
 
 
 

Geboorte en doop 
 
Op 25 januari konden Ralph en Linda Wessels, Lijs-
terbesstraat 11, het blijde en dankbare bericht ver-
sturen van de geboorte van een dochter:  Liz. Ook Fin 
is heel blij met de geboorte van zijn zusje. Allemaal 
van harte gefeliciteerd! 

 
 
 
Op 2 april willen we in een feestelijke doopdienst 
vieren dat de naam van Liz in de doop verbonden 
mag worden aan de Naam van God: Ik ben bij je. Ie-
dereen is uiteraard van harte welkom! 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 

 

Giro555 
Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-
Nigeria, Somalië en Jemen eisen razendsnel 
steeds meer onschuldige levens. Steeds meer 
mensen uit deze landen hebben niks te eten. 

Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de 
hongerdood door NU noodhulp te bieden. Dit kan 
niet wachten. 
Wat is er aan de hand? 
Een dodelijke combinatie van geweld, armoede en 
extreme droogte veroorzaakt honger in Zuid-Soedan, 
Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omringende 
landen. Juist de levens van kinderen, zieken en de 
allerarmsten zijn hierdoor in gevaar. 
Hongersnood in Zuid-Soedan 
In Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, hebben 
100.000 mensen niets meer te eten. 270.000 kin-
deren zijn ondervoed, melden de Verenigde Naties. 
Dit is de eerste hongersnood in de wereld in zes jaar 
tijd. 
Extreme droogte, een ingestorte economie en bur-
geroorlog vormen een dodelijke combinatie. Een 
kwart van de Zuid-Soedanezen is op de vlucht. Ze 
willen niets liever dan vrede, zodat ze verder kunnen 
met hun leven. 
De situatie dreigt nóg erger te worden als de regen in 
mei eindelijk komt, waarschuwt Hubert Charles, di-
recteur van het Cordaid-kantoor in Zuid-Soedan. ‘We 
moeten nu levens redden, vóór het regenseizoen 
begint, want daarna wordt het nog moeilijker om 
mensen in nood te bereiken.’ 
 
www.giro555.nl 
 
Deurcollectes april 

 

2 april Kia Werelddiaconaat 

 

Steun jongeren in Zuid-Afrika 
In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. 
Jongeren worden negatief beïnvloed door misbruik, 
criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In 
‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft 
de stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige 
plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang 
krijgen tot internet en leren hoe ze online naar oplei-
dingen of werk kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn 
er ook stagemogelijkheden. Ook kunnen jongeren er 
workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan met 
werkloosheid of het slechte onderwijs. Het café 
wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige jon-
geren fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren 
dat ze sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk voor de 

beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun 
eigen toekomst. 
 
9 april Eigen project diaconie (Stichting Ethiopische 
Vrouwen Moeder- & Kindzorg) 

 

13 april Onderhoud gebouwen 

 

15 april Eredienst 

 

16 april Cantorij 

 

23 april Eredienst en kerkmuziek (PKN) 
 
Muziek op maat 
Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als 
er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het 
doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeen-
ten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig 
te blijven zonder een eigen predikant. Zij willen blij-
ven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden 
met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. 
De Protestantse Kerk ondersteunt deze kringgemeen-
ten onder meer met liturgie- en preekschetsen of 
met liederen om ‘voorgangers’ – kringgemeenteleden 
die regelmatig voorgaan in de eredienst – te helpen 
bij de voorbereiding van dienst en verkondiging. Met 
deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld-
worden voor kringgemeenten. Ook steunen we met 
deze collecte organisaties in het buitenland die kerk-
muziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos 
in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van de litur-
gie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl 
en instrumenten. 

 

30 april Jeugdwerk (PKN) 

 

Jongeren hebben recht op dit verhaal 
 ‘Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of 
wacht… ging Hij toen niet dood?’ ‘Dood is dood, hier-
na is het voorbij.’ Volgens Chantal, werkzaam bij JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe 
veel jongeren tegen Pasen aankijken. Chantal helpt 
kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te 
leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jon-
geren die niks weten van geloven opeens getriggerd 
kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: 
“Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen 
te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die 
hen liefheeft en die er voor hen wil zin.” Daar maken 
Chantal en JOP zich sterk voor!  
 

Opbrengsten collectes februari 
5-feb KIA-Werelddiaconaat  € 50,22 
12-feb Orgelfonds   € 54,80 
19-feb Plaatselijk pastoraat  € 72,45 
26-feb Eigen project diaconie  € 74,65 

Namens de diaconie: 
  Jeroen Wildenbeest 
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PAAS- Heilige boontjes . 
 
Op 1 en 2 maart wa-
ren weer  de jaarlijkse 
gespreksavonden  
waar bij elkaar zo'n  
35  personen  na-
dachten over zeven 
aandachtsvelden 

binnen de kerk. Waaraan zou aandacht gegeven 
moeten worden, waaraan  extra aandacht, of aan 
alles evenveel?  
De volgende gebieden kwamen aan bod: eredienst, 
pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, pionie-
ren (vernieuwing), oecumene, publiciteit. 
Iedereen kreeg twaalf heilige boontjes. (Ze bestaan 
echt! Worden ook wel monstransboontjes genoemd 
omdat op de boontjes iets te zien is van een mon-
strans. Daarin wordt de hostie bewaard in de rooms-
katholieke kerk). Die boontjes konden worden inge-
zet op de aandachtsvelden.  
Voor de inzet eerst met elkaar in gesprek over de 
stelling die bij het aandachtsveld hoorde. De stellin-
gen riepen, zoals gehoopt, soms pittige reacties op.  
Wat te denken van de stelling bij pastoraat: pastoraat 
is geestelijke EHBO. Het maakt niet uit wie het doet. 
Of bij oecumene: oecumene ondergraaft de eigen 
kerk. Of eredienst: De eredienst hoort meer een 
soort feestje te zijn dan een plechtstatige dienst.  
Kortom, gespreksstof te over. En daarna per stelling 
inzetten. Aan het eind mocht iedereen even her-
schikken. Viel niet mee, maar twaalf boontjes, en 
zeven velden. 
Voor wie weten wil wat de uiteindelijke uitslag was 
van de twee avonden in totaal: bovenaan pastoraat 
met 71 boontjes, gevolgd door diaconaat (64), ere-
dienst (59), pionieren (44), en vorming en toerusting, 
oecumene en publiciteit (alle drie 40). Misschien iets 
voor de kerkenraad om mee te wegen  bij het uitstip-
pelen van het beleid de komende jaren? 
Nog een kleine toevoeging naar aanleiding van de 
stelling bij pionieren/ vernieuwen die luidde: Het is 
voor de kerk pompen of verzuipen, daarom moeten 
we vernieuwen. Iemand zei de eerste avond dat het 
kennelijk maar niet lukt om het lek te vinden, want 
het aantal leden daalt nog steeds.  Toen deze opmer-
king  de tweede avond aangehaald werd was de reac-
tie: misschien is er wel geen lek, maar worden de 
mensen overboord geslagen door de golven van de 
huidige tijd. Boeiende opmerkingen.  Allebei. Alleen 
al daarover zou weer een gesprek mogelijk zijn..  
Was u aanwezig, fijn dat u er was. Mocht u er niet 
geweest zijn, wie weet tot volgend jaar. 
                               

  

Bezoek Synagoge Enschede  zondag 23 april 
 

 
De laatste activiteit van onze commissie dit seizoen is 
een bezoek aan de synagoge van Enschede. 
Deze synagoge wordt wel de mooiste van West- Eu-
ropa genoemd. Van buiten al bijzonder mooi om te 
zien. Nog veel mooier van binnen.  
Architect De Bazel ontwierp het gebouw omdat de 
oude synagoge te klein was geworden.  De bouw in 
1927-1928 vond plaats in opdracht van de Neder-
lands Israëlitische Gemeente van Enschede. Er was 
plaats voor zeshonderd mensen. Aan het begin van 
de 20e eeuw telde de Joodse gemeenschap zo'n 1200 
zielen. Tijdens de tweede wereldoorlog kwamen zo'n 
700 van de 1200 mensen die de gemeenschap telde 
om. Het gebouw werd tijdens de oorlog gebruikt 
door de Sicherheitsdienst. Na de oorlog werd het 
weer als synagoge in gebruik genomen. 

Zoals hierboven vermeld zal de excursie plaatsvinden 
op zondag 23 april. 
De rondleiding zal worden verzorgd door de heer Jan 
Braam, echtgenoot van onze pastoraal medewerker 
mevrouw Gaatske Braam.  
We vertrekken om 13.30 bij de Johanneshof.  
De kosten bedragen € 5,- per persoon. Dit is inclusief 
vervoer, rondleiding en koffie. 
Opgave is verplicht. Dit om te weten wie meegaan, 
wie zelf willen rijden en wie plek hebben voor men-
sen die geen vervoer hebben. Sjors regelt de indeling 
en  vergoeding voor de chauffeurs. 
U kunt zich u opgeven bij Sjors Tamminga,  
tel:0544 - 37 27 52, mail: jors.tamminga@kpnmail.nl. 
                 

De commissie Vorming en Toerusting 
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Kerk 2025 ‘Waar een Woord is, is een weg 
 

Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee 
uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtolli-
ge ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee 
hemden.  

         Wel sandalen voor onderweg. (Mc 6; 8)  
 

 
 

In onze tijd krijgt het woord van Jezus ‘alleen sanda-
len voor onderweg’ nieuwe actualiteit. Als Protes-
tantse Kerk dragen we nogal wat mee. Allerlei bagage 
die we onderweg hebben opgedaan. Het heeft door 
de tijden heen veel goeds gebracht. Tegelijk is onze 
gang zwaar geworden. Hoe kunnen we komen tot de 
lichtere gang waarmee Jezus ooit zijn leerlingen uit-
zond? Dat is de uitdaging voor de kerk. 
 

In een wereld en een kerk waarin  volop beweging en 
verandering is zijn er toch een aantal kernzaken die 
onveranderlijk het hart van de kerk uitmaken: het 
DNA van de kerk. Het is goed om helder te hebben 
wat deze kerkwaarden voor de kerk zijn. 
 

•Het hoogste gezag in de kerk heeft Christus 
•De kerk leeft van de genade van God 
•De genade van God wordt tastbaar in doop en 
avondmaal 
•De kerk is een kerk die zending heeft 
•De kerk is een kerk die God belijdt als Vader, Zoon 
en heilige Geest 
•De Bijbel is het bronboek van de kerk 
 

Wat gaat er veranderen? 
1. De classicale structuur wordt flink aangepast. Van 
vele kleine classes (74) gaat het naar 11 classis. Op 
bovenplaatselijke niveau worden zaken besproken 
die voor iedereen van belang zijn. Ook heeft de clas-
sis een bestuurlijke functie om het functioneren van 
de plaatselijke kerkgemeenten in het oog te houden. 
 

2. Per classis zal er een vrijgestelde ‘classispredikant’ 
komen die contact houdt met de gemeenten in de 
classis en de predikanten en kerkelijk werkers. Hij/zij 
heeft ten doel zorgen vroegtijdig te signaleren en kan 

bemiddelen bij conflicten. In conflictsituaties heeft 
het bestuur van de classis een grote stem. 
 

3. Kerk 2025 wil een authentieke kerkelijke presentie 
in Nederland bevorderen en versterken. Dat kan op 
sommige plaatsen betekenen dat er (meer) ruimte 
gecreëerd dient te worden voor nieuwe initiatieven, 
terwijl op andere plaatsen erkend moet worden dat 
het overeind willen houden van initiatieven of zelfs 
gemeenten meer schade berokkent dan opbouwt. 
 

4. Mobiliteit is gegeven met het predikantschap. Om-
dat er nu geen ambtstermijn is (zoals bij kerkenraad-
sleden) kan er sprake zijn van een langdurig dienst-
verband in één bepaalde plaats. Kerk 2025 zoekt naar 
wegen om mobiliteit en kwaliteit te bevorderen. Een 
goed voortgangsgesprek tussen voorganger, kerken-
raad (en evt. classis) is hierbij van groot belang.  
 

5. Een kerk die terug wil naar de kern moet niet ge-
hinderd worden door overmatige regelgeving. Kerk 
2025 wil de kerkorde verkleinen en meer vrijheid 
geven aan de plaatselijke gemeenten. Deze kan haar 
eigen kernzaken opnemen in een generale regeling.. 
 

6. Het uitgangspunt is dat de kerk haar eigen recht-
spraak kent. Kerk 2025 stelt de vraag of de organisa-
tie van de kerkelijke rechtspraak niet efficiënter en 
doelmatiger kan worden aangepakt, door bundeling 
van de verschillende colleges tot één college kerkelij-
ke rechtspraak, zonder dat de kwaliteit van de kerke-
lijke rechtspraak geweld wordt aangedaan.  
 

Hans Hinkamp 
 

Helder licht uit het graf 
 

Ik dacht te zien het diepste duister 
in holte van ‘t geopend graf 
omdat de dood in alle luister 
geen enkel lichtpunt toegang gaf. 
 
Hij had ’t graf zelf toegesloten 
met steen, verzegeld en bewaakt 
en ied’re hoop was uitgesloten 
dat ooit een dode weer ontwaakt. 
 
Ik dacht het duister slechts te zien 
maar kon m’n ogen niet geloven 
daar lag blinkend opgerold stramien 
en hoorde engelen de Here loven. 
 
Geen dood bevond zich in dat graf. 
Herrezen is Hij, die ons het leven gaf.. 

 

Egbert Jan van der Scheer 
Bron: gedichtensite.nl 
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Protestantse Vrijwilligers Groep  
 
Op 13 maart mochten we tijdens de ouderenmiddag 
genieten van een boeiend reisverslag van de heer J. 
van Waardenburg met als onderwerp: “Fietsen in 
Noorwegen”. 
Op deze mooie zonnige voorjaarsdag heette onze 
voorzitster mevrouw De Bruijn iedereen van harte 
welkom. Ze opende de middag met het lezen van: 
Joh. 4: “ Het wezenlijke van de liefde” met daarna 
een gebed. Samen zongen we daarna  lied 442. 
Hierna gaf ze het woord aan de heer van Waarden-
burg. Hij stelde zich voor en vertelde dat hij in het 
verleden vele fietstochten had gemaakt en vandaag 
zou vertellen hoe hij naar de Noordkaap van Noor-
wegen was gegaan. Deze tocht heeft hij gedeeltelijk 
alleen en het laatste stuk samen met een fietsmaatje 
gemaakt. Het eerste deel ging per trein van Hengelo 
naar Trondheim. Daarna per vliegtuig  naar Trömso. 
Daarna op de boot van Tromsø naar Honningsvåg 
(omgeving Noordkaap). Ook de fiets, die ingepakt 
was verzonden, moest daar klaargemaakt worden 
voor de lange fietstocht terug. De afstand die door 
hem afgelegd werd was  in totaal 3563 km.  
De tocht was gepland van 7 mei tot 21 juni. Een 
enorme uitdaging ook vanwege het weer. Overal zag 
je nog volop sneeuw en was het ijskoud. Maar wij 
keken onze ogen uit bij zoveel prachtige bergen, wa-
tervallen en meren. Het was als een spannend ver-
haal! Maar voor de fietsers was het soms onvoor-
spelbaar zwaar en bitter koud. Doordat we ook de 
overnachtingsplekken zagen begrepen we hoe stoer 
deze mannen waren. Af en toe een houten huisje en 
soms een herberg maar ook in een piepklein tentje 
met geen enkele bescherming behalve een dikke 
winterslaapzak. Een van de grootste gletsjers van 
Noorwegen zag hij: de Svartisengletsjer. Zeer indruk-
wekkend om te zien. Na een ontmoeting met een 
familielid  in Forvik voegde zijn fietsmaatje zich bij 
hem. Omdat ze het laatste deel van de tocht samen 
fietsten gaf dat veel voordelen, omdat zijn vriend 
vaak wist af te dingen op de prijs van een nachtje in 
een hotel. Ook was het niet altijd gemakkelijk om 
tegen redelijke prijzen goede maaltijden samen te 
stellen. De prijzen lagen ver boven die van in Neder-
land. Soms waren er nauwelijks groenten in de win-
kels. Hij noemde o.a. de aankoop van drie paprika’s 
voor  € 12.00. Een overnachting in een eenvoudig 
hotel kostte € 100,00.  
Ook tijdens de  fietstocht waren er de nodige obsta-
kels, dan weer was er een flinke klim naar boven van 
soms wel 16%, dan weer een tunnel van wel 7,5 km. 
Kortom, niet te doen voor beginners of ongetrainde 
mensen. 

Aangekomen in de stad Voss ( ter hoogte van de ha-
venstad Bergen) kon men eindelijk weer volop bood-
schappen doen en genieten van de prachtige winkels. 
De reis eindigde in de zuidelijkste havenstad Kristi-
ansand om vandaar met de boot naar Hirtshals in 
Denemarken te varen. Maar ook het laatste stuk ging 
op de fiets: van Hirtshals naar Esbjerg in Denemarken 
en daarna via Hamburg en Bremen naar Ter Apel.  
Een gelukkig goede thuiskomst voor beiden. 
Fijn dat we dit zo met hem mochten meebeleven! 
Mevrouw T. de Bruijn bedankte de heer Van Waar-
denburg hartelijk voor deze geweldige mooie middag. 
Ze wenste ons allen een wel thuis. 
Tenslotte nog het volgende: 
Door terugloop van ouderen die onze middagen be-
zoeken heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse 
reis te vervangen door een feestelijke afsluiting van 
dit  seizoen. Dit zal plaatsvinden op 

29 mei a.s.  in zaal Beneman in Vragender. 
 
Deze gezellige middag zal opgeluisterd worden door 
een muzikaal  optreden van  Merel Gerritsen. Na 
afloop hiervan volgt een heerlijk diner.  
Wilt u hieraan meedoen dan kunt u zich opgeven bij 
mevrouw N. Kip. Hebt u dieetwensen? Meldt het 
even bij de aanmelding! De kosten bedragen € 20,00 
p.p. 
                   Hartelijke groet namens alle medewerkers, 
                                                                       Annie Bosman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eerstvolgende PVG middag 24april 
om 14.30 uur : 

Lezing over de Amish  
Door mevr. A. Luiten 

 
 

 
 

 

 

Afsluiting PVG-seizoen  
29 mei a.s. 

in zaal Beneman te Vragender. 
Opgeven bij mevr. N. Kip 
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Commissie van Beheer begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
In dit artikel gaan we in het kort in op het jaarverslag 
over 2016 (vastgesteld in de vergadering van 14 
maart jl), personele wijzigingen in de samenstelling 
van de commissie en aan het slot verzoeken wij u ons 
ook in 2017 financieel te steunen in de kosten van 
het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
 
Het jaarverslag over 2016 
 
Algemeen 
Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de 
Wet op de Lijkbezorging en een reglement, welke op 
1 december 2011 werd vastgesteld door het college 
van kerkrentmeesters. Door middel van het jaarver-
slag wordt door de commissie rekening en verant-
woording afgelegd aan het college van kerk-
rentmeesters. 
 
Begraven, bijzetten en verstrooien 
Dit verslagjaar zijn er 9 personen begraven (in 2015: 
8) en werd er een asurn bijgezet (in 2015: geen) en 
waren er evenals in de jaren 2013 t/m 2015 geen 
verstrooiingen van as . 
Op de begraafplaats is nog plaats voor ongeveer 40 
nieuwe graven, 6 urnengraven en 8 urnengraven met 
kelder. 
 
Grafrechten en verlenging van grafrechten 
De tarieven zijn per 1 januari 2016 niet verhoogd. 
In 2016 kwamen de huurrechten van 19 graven voor 
verlenging in aanmerking. In 13 gevallen werd door 
de rechthebbenden tot verlenging overgegaan. 
 
Uitbreiding begraafplaats 
Een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats 
wordt, zoals al meerdere keren gemeld, gedacht aan 
de noordzijde .  
Burgemeester en wethouders van Oost-Gelre hebben 
in de maand november 2015 laten weten in principe 
medewerking te willen verlenen. De betreffende 
procedure is helaas vertraagd. De reden daarvan is 
dat de gemeente toch meer inzicht wil hebben in de 
grondwaterstromen. Daartoe loopt een geohydrolo-
gisch onderzoek. Verwacht wordt dat omstreeks de 
maand mei 2017 de uitkomst van dat onderzoek be-
kend is. De benodigde omgevingsvergunning is in de 
maand november jl aangevraagd. Een onderdeel 
daarvan, de kapvergunning, is verleend. 
 
 
 
 
 

Onderhoud begraafplaats 
Aan het algemeen onderhoud is ook dit jaar weer 
veel aandacht besteed zoals het onkruid vrij houden 
van de paden, het verrichten van snoeiwerk (de af-
schermende haag rondom is aanzienlijk ingekort), het 
vervangen van beplanting en het verrichten van klei-
ne reparaties.  
 
Grafbedekking op vrijgegeven graven 
Uit onderzoek blijkt, dat er in 136 graven zijn 
vrijgegeven. Dat wil zeggen, dat de huurrechten na 
afloop van de huurtermijn niet zijn verlengd en de 
commissie de vrije beschikking heeft over deze 
graven. 
Van deze 136 graven is slechts in 26 gevallen de 
grafsteen verwijderd. In het reglement is vastgelegd 
dat de grafbedekking na het verstrijken van de 
graftermijn door de commissie kan worden 
verwijderd. 
De commissie is geen voorstander van verwijdering 
van de grafsteen om reden dat dan vele open plekken 
op de begraafplaats ontstaan. Gebruik voor het 
herbegraven daarvan is niet mogelijk zolang er niet 
ook is geruimd. 
Slechts in de situatie dat er sprake is van kennelijke 
verwaarlozing van het onderhoud van het graf zal tot 
verwijdering worden overgegaan. De blijvende 
aanwezigheid van een grafsteen behoudt zijn waarde. 
 
Materiaal 
Er werd een bladblazer aangeschaft, een heggen-
schaar omgeruild, klein onderhoudsmateriaal aange-
schaft en verbruikt. 
 
Communicatie 
Een aantal keren per jaar wordt er een artikel ge-
plaatst in dit kerkblad, opdat de gemeenteleden 
op de hoogte kunnen zijn van het reilen en zeilen van 
het werk van de commissie. 
Meerdere gemeenteleden en niet-gemeenteleden 
hebben het afgelopen jaar informatie gevraagd over 
de mogelijkheden tot begraven en de kosten daarvan 
op begraafplaats ‘Vredehof’. 
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De financiën 
Met betrekking tot de inkomsten en de uitgaven over 
2016 is het volgende te melden: 

 

Inkomsten: 
Vrijwillige bijdragen   €   4.359,-- 
Aankoop grafrechten   €   1.620,-- 
Verlenging grafrechten   €   4.257,-- 
Grafdelven, verwijderingsbijdrage 
afkoop algemeen onderhoud  € 10.780,-- 
Rente     €       471,-- 

 

Uitgaven: 
Werktuigenvereniging Barlo  €   6.000,-- 
Pacht     €         57,-- 
Grafdelven    €   2.500,-- 
Onderhoud en materialen  €   2.000,-- 
Diversen    €   4.300,-- 

 

De vrijwillige bijdrage 
Het afgelopen jaar werd een bedrag van €. 4.359,-  
ontvangen als vrijwillige bijdrage in de kosten van het 
algemeen onderhoud van de begraafplaats. Alle ge-
vers dank daarvoor! Mede door die bijdrage kan de 
begraafplaats goed worden onderhouden en gezien 
de reacties zijn de bezoekers van de begraafplaats 
daarover ook tevreden. Om dat zo te houden ook dit 
jaar weer het vriendelijke verzoek aan u een vrijwilli-
ge bijdrage over te schrijven op het IBAN rekening-
nummer NL13RABO 03361.63.797 ten name van de 
Beheerscommissie ‘Vredehof’ van de Protestantse 
Gemeente Lichtenvoorde. 
Met een overschrijving bespaart u de vrijwilligers veel 
werk doordat zij dan minder kwitanties bij de betrok-
ken personen behoeven aan te bieden. 
 

Wijzigingen in de samenstelling van de Commissie 
In de vergadering van 14 maart jl heeft de commissie 
de heer G.A. Bijker gekozen tot secretaris en de heer 
J. Niewold tot voorzitter (in de plaats van de heer 
Olbach die eind december jl overleed). 
 

Vragen en/of opmerkingen 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt 
u daarmee terecht bij onze secretaris. 
Het reglement, de tarieven en de samenstelling van 
de commissie is te raadplegen op de website  
www.pkn-lichtenvoorde.nl. 
 
              Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                          G.A. Bijker, secretaris 
                                                                  tel.  06-5578481  
                                                 e-mail: gabijker@chello.nl                    
 

 
 

Passion Lichtenvoorde 2017 
 

Via de media heeft u vast al het een en ander van 
Passion Lichtenvoorde 2017 vernomen. Dit multime-
diale evenement is naar het bekende televisiepro-
gramma The Passion. In de Lichtenvoordse versie 
spelen leerlingen van Marianum mee als apostel of 
spelen en/of zingen in de Marianumschoolband. Ook 
op de achtergrond leveren leerlingen een bijdrage 
om praktijkervaring op te doen. 
 

Passion Lichtenvoorde is een eigentijdse, muzikale 
paasvertelling die in aanloop naar Pasen over de laat-
ste dagen van Christus gaat. Het passiespel is een 
afwisseling van zang tussen koor NOIR en de Maria-
numschoolband én acteurs. De cast bestaat uit zes 
bekende hoofdrolspelers uit Oost Gelre en er zijn  
bijrollen weggelegd voor leerlingen van Marianum. 
Voor verteller is Nieke Hoitink van Omroep Gelder-
land gevraagd en zij heeft enthousiast ‘ja’ gezegd. 
Wie de hoofdrollen van Jezus, Petrus, Judas, Pilatus 
en de verteller voor hun rekening zullen nemen, ver-
wijzen wij naar de media en de Facebookpagina van 
Passion Lichtenvoorde. De namen worden binnenkort 
bekend gemaakt. Dit zijn bekende Oost Gelrenaren. 

 

Deze tweede editie wordt een multimediale paasbe-
leving en bovenal indrukwekkender. Met de inzet van 
zes camera’s van ZSOM is de uitvoering van Passion 
Lichtenvoorde in de aula van Marianum op een groot 
videoscherm op het schoolplein te bewonderen. 

 

Om 19.30 uur start Passion Lichtenvoorde op het 
marktplein in Lichtenvoorde. Vandaar uit wordt in 
een stille tocht met fakkels een groot kruis naar het 
plein van Marianum gedragen, waar het kruis wordt 
opgericht. Dit is een bijzonder ingetogen moment.  

Iedereen is van harte uitgenodigd Passion Lichten-
voorde mee te maken. Buiten op het schoolplein is de 
uitvoering gratis te volgen via de videowall.  

 

Passion Lichtenvoorde komt tot stand met medewer-
king van Marianum en de Lichtenvoordse kerken. 
Eind vorig jaar is een nieuwe stichting Passie voor 
Cultuur en Maatschappij opgericht die Passion Lich-
tenvoorde als een indrukwekkend cultureel evene-
ment blijvend wil neerzetten.           

Bron: marianum.nl 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
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Palmpasenviering 
Zondag 9 april vieren we in de kerkdienst de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. De kinderen gaan ‘lekker’ aan 
de slag met het maken van Palmpasenstokken. Ook is 
er in de dienst aandacht voor het nieuwe collectepro-
ject van de diaconie: steun aan Ethiopische vrouwen. 
Marieke Peulers komt ons er over vertellen. 
 

Kerkdiensten rond Pasen 
In de aanloop en met Pasen zijn er weer diverse 
kerkdiensten, die je zou kunnen omschrijven als ‘klas-
siekers’; het Paastriduüm, of Triduüm Sacrum, de drie 
heilige dagen.   
 

Op Witte Donderdag staan we in een dienst om 19.30 
uur stil bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn leer-
lingen en vieren we samen (staande in de traditie van 
het Pascha) de maaltijd van de Heer. Voor wie staan 
lastig is is er natuurlijk gelegenheid te gaan zitten. 
 

Op Goede Vrijdag gedenken we (in twee verschillen-
de vieringen) het lijden en sterven van Jezus. Eerst ’s 
middags, om 15.00 uur, in kleine kring aan tafel in de 
Johanneshof. En ’s avonds, om 19.30 uur luisteren we 
naar het lijdensverhaal van Jezus met lezingen van 
lectoren en met bijpassende muziek. 
 

Op Stille Zaterdag vieren we om 22.00 uur in de 
Paaswake hoe het licht van Christus het duister 
overwon. In een klassieke dienst horen we over Gods 
heil door alle tijden heen. In het ritueel van het Licht 
van de nieuwe Paaskaars delen we het licht rond in 
de kring. We sluiten af met de maaltijd van de Heer 
en luiden de Paasnacht in met opgewekte zang, want 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 

Op zondagochtend vieren we in een feestelijke en 
muzikale dienst de opstanding van onze Heer. Het 
kyriekruis wordt overdekt door bloemen, als teken 
van het nieuwe leven in Gods Naam. (Vergeet u niet 
om bloemen mee te nemen!). Voor de kinderen zor-
gen we er voor dat er ook het één en ander te genie-
ten valt! Dus komt allen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille week 
 
Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken. 
 
De vogels zingen. God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 
Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 
 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 
 
Spijkers die hand en huid doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 
 
Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei, naar verrijzenis. 
 
Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 
 
  Jaap Zijlstra 
   (uit de bundel Olijftak)  
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Agenda 

05 april  Inloopmorgen  09.30 uur 
11 april  Passion   19.30 uur 
12 april  Inloopmorgen  09.30 uur 
19 april  Inloopmorgen  09.30 uur 
21 april  Open Tafel  11.30 uur 
24 april  PVG middag  14.30 uur 
25 april  Vergadering KRM 10.00 uur 
26 april  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
29 april  Kledingbeurs  09.00 uur 
 
 

Giften 
 

Gift via ds. Hinkamp van € 20,- voor de Johanneskerk 
De PVG ontving een gift van € 20,-- via mevrouw T. de 
Bruijn. Hartelijk dank! 
 
 

Kledinginzameling 

 

De kledinginzameling deze maand is op zaterdag 29 
april van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, 
Rentenierstraat 20. 
 
 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 

 

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u 
daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee 
zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd 
nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een 
keer mag bellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan mij door.  

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300                      

 
Collectemunten 
Vanaf nu zijn de collectemunten na de kerkdienst op 
zondag te verkrijgen bij de dienstdoende kerkrent-
meester. Hij houdt de registratie bij. Collectemunten 
zijn verkrijgbaar in zakjes van 50 stuks. 
                                                           De kerkrentmeesters 
 
 

 
 Ik droomde 

 
Ik droomde 
 stond er wel 
klein takje in mijn hand 
maar zwaaien deed ik niet 
riep geen Hosanna want 
 
innerlijk  
 huilde ik 
zag spijkers door Zijn hand 
zag al de doornenkroon 
voelde de donk're nacht. 
 
Ik droomde 
 zat er wel 
stukje brood in mijn hand 
maar eten deed ik niet 
zong geen lofzangen want 
 
innerlijk 
 huilde ik 
zag de spons op de stok 
dobbelaars om Zijn kleed 
hoorde Zijn jammerklacht. 
 
Ik droomde 
 en keek wel 
naar het geopend graf 
begrijpen deed ik niet 
wat er gebeurd was maar 
 
eens zal ik  
  juichend staan 
blij naar het feestmaal gaan 
als Hij weerkomen zal, 
ik voel Zijn adem al. 
                                                 marja 
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De heiliging van het leven 
 
Het gebeurt niet vaak dat het Joodse Pesach en het 

Christelijke Pasen elkaar overlappen. Het nodigt uit om 

daar iets mee te doen.  

 

Joden herden-ken met Pesach hun bevrij-ding en uit-

tocht uit slavernij in Egypte. Zij doen dit met  Seder, 

een maaltijd vol symbolen die de band tussen G’d 

(Hebreeuws JHWH) en het volk Israël uitbeel-den. 

Pesach duurt 8 dagen, van sjabbat t/m sjabbat. Pesach 

wordt beleeft als de  geboortedag van het Joodse volk 

en de dag van verkondiging van vrijheid, van God ont-

vangen.  

Op een andere manier staat de vrijheid ook centraal 

bij het Christelij-ke Paasfeest. Niet de dood, maar het 

leven overwint. Wanneer op Goede Vrijdag met de 

dood van Jezus al het hoopvolle van zijn leven voorbij 

lijkt te zijn, blijkt met Pasen dat de God van het leven 

sterker is dan de dood. De opstanding van Jezus geeft 

hoop en vertrouwen tijdens het  leven op aarde en het 

voortleven na ons heengaan. 

Moslims herdenken tijdens de Ramadan en het Offer-

feest de heiliging van het leven. Abraham mag van 

God (Arabisch: Allah) zijn zoon Ismaël niet offeren. Het 

leven is gegeven om te beschermen en niet om te 

doden. Rein vlees wordt ritueel geslacht en onderling 

eerlijk verdeeld. Vanuit alle wereldde-len trekken mil-

joenen Moslims voor bedevaart naar Mekka. Zij zijn 

gelijk gekleed vanuit het besef dat voor God ieder 

mens even kostbaar is. 

Alle drie godsdiensten herdenken op eigen wijze het 

kostbare van ieder mensenleven en de heiligheid van 

het door God geschapen leven.  Het leven mag niet 

door mensen en zeker niet in Gods Naam worden be-

schadigd en gedood.  

 

We leven samen op die ene aarde met de vraag le-

vensruimte aan elkaar te garanderen en zo nodig voor 

elkaar in willen staan.  

Laten aanhangers van de drie godsdiensten dat zien?  

Maken zij openbaar in hun woorden en zichtbaar in 

hun daden, dat er in Nederland een gelijkwaardige 

plaats is voor iedere gods-dienst? Laten de geloofsge-

meenschappen, besturen en verenigingen van synago-

gen, kerken en moskeeën dat merken? Is het hun een 

zorg hoe anderen in Neder-land leven? Wordt tijdens 

de verschillende vieringen ook gedacht aan gelovigen 

die op die andere manier Gods Naam vieren? Er liggen 

unieke mogelijkheden om bij elkaar stil te staan, letter-

lijk en figuurlijk.  

Hierover gaat dit gebed uit de Joodse eredienst.  

  

Gebed om eenheid vanuit verschillen 

 

Wij staan met ontzag voor U 

God van al het geschapene. 

Wij dromen van harmonie met elkaar 

maar wij zijn kinderen van vele tradities. 

Wij zijn erfgenamen van wijsheid 

maar ook van misverstanden. 

Toch allemaal kinderen van U. 

Het is tijd om elkaar ook weer zo te gaan zien. 

Moed te krijgen uit de herinneringen 

en vertrouwen te hebben op U 

Laat ons toch voelen wat we delen met elkaar 

en zien, waarin we verschillen. 

En laat ons in de verschillen met elkaar 

de eenheid zien die U bent, ons aller G’d. 

 

Corry Nicolay is  
PKN predikant kleurrijke communicatie 
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Witte Donderdag 

Het is bijna Paasfeest. 

Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel.  

‘Dit is ons laatste avondmaal samen’, zegt Jezus.  

‘Vanavond zal een van jullie mij verraden aan de 

mensen die mij weg willen hebben.’  

 

Goede Vrijdag 

De volgende ochtend brengen de hogepriesters Jezus 

naar stadhouder Pilatus.  

Hij moet beslissen wat er met Jezus gaat gebeu-

ren. ‘Wie zal ik vrij laten?’ vraagt Pilatus even later 

aan de mensen. ‘Jezus, de koning, of Barabbas, de 

moordenaar?’ De hogepriesters hitsen de mensen 

op: ‘Kies Barabbas!’ ‘Barabbas!’ roept iedereen.  

‘Wat moet ik dan met Jezus doen?’ vraagt Pilatus. 

‘Kruisig hem!’ sissen de hogepriesters. 

‘Kruisig hem!’ schreeuwen de mensen.  

‘Maar hij heeft niets gedaan!’ 

‘Kruisig hem!’ brullen ze nog harder. 

‘Dan moeten jullie het zelf maar weten’, zegt Pilatus.  

 

Stille Zaterdag 

De volgende dag, op de sabbat, zitten de vrienden 

van Jezus stil bij elkaar. Ze hebben geen woorden 

voor hun verdriet. Ze kunnen alleen maar aan Jezus 

denken. Aan wat hij deed. Aan wat hij aan hen leer-

de. Aan dat hij niet meer bij hen is ... 

 

Pasen 

Een nieuwe dag is begonnen! De zon komt op.  

De bomen en de bloemen krijgen kleur.  

De vogels worden wakker, de lucht is blauw.  

Maar Maria van Magdala ziet het niet.  

Verdrietig loopt ze naar het graf van Jezus.  

Als ze bij het graf komt, schrikt ze; de steen  

voor het graf is weggerold! Het graf is leeg!  

Ze rent terug naar huis. ‘De steen is weg’,  

huilt ze tegen de vrienden.  

‘Ze hebben mijn Heer weggehaald.  

Ik weet niet waar hij is!’  

 

 

Op 19 maart hebben we gekliederd met verf en cho-

cola, niemand ging met schone handen naar huis. 

 

We hebben een welkomstliedje gezongen: iedereen 

is welkom en iedereen mag erbij horen en dan moest 

je je naam noemen.  

 

Daarna hebben we een tekenfilm over Jezus gezien, 

Jezus hing tussen twee boeven aan een kruis op een 

berg. Toen ging Jezus dood en werd hij in een graf, 

een soort grot gelegd. Daarna werd er een enorm 

zware steen voor de opening van het graf gerold. 

Maar de volgende dag toen drie vrouwen naar het 

graf gingen was de steen van het graf weggerold.  

En Jezus was ook weg. 

Na de tekenfilm gingen we knutselen, een kijkdoos 

maken of eieren beschilderen en we mochten ook 

een ballon in de chocola dopen die dan in de diep-

vries ging. 

Toen iedereen uitgeknutseld was hebben we samen 

gebeden voor het eten. 

We kregen eerst een warm broodje ei met een slaatje 

en daarna een toetje. Dat was een zelfgemaakt  

chocoladeschaaltje met een bolletje ijs en veel  

slagroom. 
De volgende kliederkerk is op zondagmiddag  
11 juni  van  16:00 tot 18:00 dan gaan we weer leuke 
dingen doen en lekker samen eten. 
Kom je ook? Laat het even weten, meld je aan op 
kidskerk@gmail.com 
 
2     april doopdienst/kindernevendienst 
9     april palmzondag /kindernevendienst 
16   april pasen /kindernevendienst 

mailto:kidskerk@gmail.com
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

 

Lijdensverhaal in ‘gewoon’ Fries uitgedeeld bij 
The Passion 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt 
tijdens The Passion op 13 april in Leeuwarden een 
tweetalig boekje met het lijdensverhaal uit Matteüs: 
in gewoon Nederlands en ‘gewoon’ Fries. De Friese 
vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholen-
gemeenschap in Burgum. 
 
‘Het lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 was al in ge-
woon Nederlands beschikbaar, in de Bijbel in Gewone 
Taal. Nu brengen we daarnaast het lijdensverhaal in 
‘gewoon’ Fries uit, de moedertaal van de Friezen, de 
taal van hun hart. We hopen dat dit verhaal de har-
ten van de mensen op het plein, op scholen en in de 
kerken zal raken’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Bui-
tenwerf. 
 
Nederlands naast Fries 
De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit 
Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal. De Friese 
vertaling hanteert dezelfde principes en bevat korte, 
begrijpelijke zinnen. Leerlingen uit 3 HAVO/VWO van 
het Liudger College in Burgum hebben de vertaling 
gemaakt onder zorgvuldige supervisie van docenten 
en diverse externe deskundigen. 
 
Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens 
Mattéus wordt uitgedeeld op het Wilhelminaplein 
tijdens The Passion. Het boekje wordt daarnaast ook 
beschikbaar gesteld voor kerken en scholen. 
 
Samenwerking 
Bibel yn gewoan Frysk is een initiatief van het NBG en 
drukkerij/uitgeverij Royal Jongbloed – geworteld en 
gevestigd in Friesland – in samenwerking met de Yn-
tertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst. oor 
alle drie de partners geldt: een Fries bijbelverhaal 
past bij hun missie om de Bijbel beschikbaar te ma-
ken voor iedereen. 
 

 
Bijbel+ helpt mensen de Bijbel te begrijpen 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft Bijbel+ uit: 
een laaggeprijsde Bijbel in Gewone Taal samen met 
een ‘startersgids’ in één kaft.  
 
‘Bijbel+ helpt beginnende bijbellezers, zoals jongeren, 
om kennis te maken met de Bijbel’, zegt NBG-
directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is voor hen niet 
nzelfsprekend hoe je de Bijbel moet lezen. Bijbel+ 

helpt hen om te begrijpen hoe de Bijbel in elkaar zit. 
Daarmee brengen we voor hen de Bijbel dichtbij en 
voldoen we aan onze missie: zoveel mogelijk mensen 
kennis te laten maken met de Bijbel.’ 
 
Inhoud 
Bijbel+ bevat de Bijbel in Gewone Taal, de meest 
duidelijke en toegankelijke Nederlandse bijbelverta-
ling. Achterin Bijbel+ zit een startersgids met extra 
informatie over hoe de Bijbel ontstaan is, wat belang-
rijke personen en verhalen zijn, en wat de Bijbel zegt 
over thema’s als ‘liefde’, ’angst’ en ‘vriendschap’. 
Bovendien staat er een leesrooster in voor 21 dagen 
om zelf in de Bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, 
krijgt een aantal markante bijbelverhalen onder ogen. 
 
Beginnende bijbellezers 
Bijbel+ is bedoeld voor beginnende bijbellezers zoals 
jongeren in gezinnen en kerken, maar is ook geschikt 
als schoolbijbel. Bijbel+ is voor € 16,95 verkrijgbaar in 
de (online) boekhandel en bij uitgeverij Royal Jong-
bloed. 
                                                   
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 7 mei 2017. Kopij 
moet uiterlijk maandag 24 april 2017 om 12.00 uur 
zijn ingeleverd via email naar:  
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het 
juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79 

 

Redactie  Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 48 81 68 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

Website Mevr. A. Lensink,  tel. 37 66 69 

 
WIJKINDELING 2017 
Wijk ouderling/coördinator  telefoonnummer 
  1.  mevr. G. Boschman   37 35 59 
        mevr. J. Hulshof   37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer   48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink    37 24 14 
  4.  mevr. T. de Jongh  37 33 16 
        mevr. A. Staring             37 96 98 
  5.  mevr. J. Rouwhorst    37 36 62 
  6.  mevr. T. de Bruijn      37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof        35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge    37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes    37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12.  mevr. J. ter Haar      37 15 28 

wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
Email:  hans@hinkamp.info 
 

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam 
Kerkegaarden 1a 
7271 DL Borculo  
tel. 06 12 22 20 59 
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl 
 
Scriba : R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl 
 
Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof" 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 
 

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem   
Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde 
tel. 37 41 20  
koster@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21376237 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
Mevr. L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
tel. 37 64 68  Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl 
 

Cantor-Organist: H.J. Meerdink 
Mr.  Meinenweg 30 
7107 AN Winterswijk 
tel. 0543 - 56 35 72 
Organist:  B. Tieltjes,  
Sperwer 17 
7132 EM Lichtenvoorde 
tel. 843356 

 

Vorming en Toerusting:  S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13 
7132 AM Lichtenvoorde 
tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diakonie: F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
D. Veerbeek 
Beumweg 6 
7134 NR Vragender 
tel. 37 79 99 
 
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  (Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300    (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297    (Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195    (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17 
7131 LA Lichtenvoorde 
tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687  
t.n.v. Diaconie Protestantse  Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip,  
Staringstraat 34 
7131 XB Lichtenvoorde 
tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      
 
Begraafplaats Vredehof: J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl
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Kerkdiensten 

 

 
 
 

 

zondag 2 april  vijfde zondag 40-dagen tijd, doopdienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Baarsma 
   deurcollecte: kia-werelddiaconaat 
      

zondag 9 april  Palmzondag 
 10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Schutten 
    deurcollecte: kia-collecte 
     

Donderdag 13 april  witte donderdag, heilig avondmaal 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp  deurcollecte: onderhoud gebouwen 
      

vrijdag 14 april  Goede vrijdag,  heilig avondmaal in de Johanneshof 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp  heilig avondmaal in de Johanneshof 
   deurcollecte: bloemen in de kerk 
     
19.30 uur 
 

ds. J.J. Hinkamp  evangelielezing  
 

Met lectoren 

zaterdag 15 april  stille zaterdag, paaswake  
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp  heilig avondmaal 
   deurcollecte: eredienst 
      

zondag 16 april  pasen  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Onnink 
   deurcollecte: cantorij 
      

zondag 23 april   
10.00 uur ds.kG.Heijnen-Zemmelink  welkom: de heer Wildenbeest 
 Aalten  deurcollecte: eredienst en kerkmuziek 
      

zondag 30 april    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: mevrouw De Bruijn 
   deurcollecte: jeugdwerk 
     
Zondag 7 mei  akz dienst m.m.v. de cantorij 
10.00 uur De heer S. Kuyt  welkom: mevrouw Ton 
 Lichtenvoorde  deurcollecte: missionair werk en kerkgroei 
        

kindernevendienst:  2, 9 en 16 april 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
 

     


