
Mijn kerk inspireert            Mijn kerk leeft                     
Johanneskerk  en Johanneshof

Adres:  Rentenierstraat 9, 
  7131 DK  Lichtenvoorde
Tel.   0544-376056

Website: pkn-lichtenvoorde.nl
Email:  info@pkn-lichtenvoorde.nl
Facebook: PKN Kerk Lichtenvoorde

Predikant: ds. Hans Hinkamp
  tel. 0544-371409
Email:  hans@hinkamp.info

Pastoraat:  Mw. Gaatske Braam
tel.   06-12222059
Email:  gaatskebraam@kpnplanet.nl

Koster en Beheer Johanneshof

  dhr. Gerrit van Lochem
  tel. 0544-374120
Email:  koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Ook voor informati e over de mogelijkheden voor 
gebruik van onze gebouwen kunt u contact 
opnemen met de koster

Wilt u ons steunen met een gift ? Hiervoor zijn de 
volgende bankrekeningnummers beschikbaar

Kerkbalans, gift en
Iban:  NL84RABO 0336115474
Gift en diaconie:
Iban: NL46RABO 0336121687

Contactgegevens                 

Welkom
bij de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Kernwoorden voor onze gemeente zijn: eigenti jds, 
open, hartelijk en levendig. Als kerk willen we graag 
een eigen geluid laten horen, in een soms jachti ge
samenleving. Een plaats om op verhaal te komen. 
Van een inloophuis om even bij te praten, tot ruimte 
voor bezinning. 
Wie kijkt naar ons aanbod aan acti viteiten zal gaan 
ontdekken dat onze kerk echt leeft . Niet alleen op 
de zondag maar ook door de week. We zijn een kerk 
voor en door mensen. Dankzij alle vrijwilligers, die 
samen het hart van de kerk vormen.

Leeft  u met ons mee?

We doen dit omdat we ons geïnspireerd weten door 
een geloof dat mensen bij elkaar wil brengen, een 
geloof dat oog heeft  voor levensvragen. We geloven 
in een God die zich wil laten kennen als een bron 
van leven en liefde. 

Of u nu op zoek bent naar gezelligheid, 
ontmoeti ng, zingeving, bezinning of bezieling: als 
kerk willen we graag u en elkaar inspireren.

Helpt u ons mee elkaar te inspireren?

Inspirati e, verdieping, ontmoeti ng en ruimte voor 
vragen. Het vormt de basis voor het programma van 
de commissie Vorming en Toerusti ng. 
De PKN gemeenten van Lichtenvoorde en Groenlo 
werken hierin samen met de RK St. Ludgerparochie. 
Zo willen we als kerken midden in de wereld staan 
en luisteren naar de vragen die er leven. We hopen 
op boeiende en hartverwarmende ontmoeti ngen.

Voor wie is dit programma bedoeld? Het antwoord 
is: voor iedere belangstellende. Wij willen een open 
gemeente zijn, waarin iedereen van harte welkom 
is. De acti viteiten vinden plaats door-de-week, want 
kerk-zijn is niet alleen iets voor de zondag.



In de kerk leven we mee met elkaar. Maar ook met 
mensen die we ontmoeten. Er is een netwerk van 
vrijwilligers, die samen met de predikant en onze
kerkelijk werker, proberen een luisterend oor te 
bieden bij lief en leed. Ook voor levensvragen kunt u 
bij ons aankloppen. Dan proberen we een passende 
afspraak te maken voor een goed gesprek. 

Mijn kerk bemoedigt          

Helpt u ons mee om te bemoedigen?

Ook willen we graag mensen bemoedigen die zich 
inzett en voor de kerk of anderen: een compliment 
of een blijk van waardering doet alti jd goed! 

Viert u met ons mee?

 
In gespreksavonden, inloopochtend, maalti jdgroep 
en het koffi  edrinken na de kerkdiensten is er ruimte 
voor ontmoeti ng. De Johanneshof biedt plaats aan 
warmte en gezelligheid.

Mijn kerk helpt                   
Van Kerkcafé tot Ouderenmiddag, van 'Open tafel' 
tot Kliederkerk, van jong tot oud; iedereen mag 
meedoen, iedereen is welkom! Er is ruimte voor 
ontspanning én voor levensvragen. Zó willen we 
met elkaar een levende kerk zijn. 
Wilt u meer weten? Kijk dan eens op onze website: 
www.pkn-lichtenvoorde.nl. Onze facebookpagina 
kunt u vinden onder: 'PKN Kerk Lichtenvoorde'. 

Onze kerk staat midden in de wereld en daarmee 
midden tussen de mensen. We willen een kerk zijn 
die oog heeft  voor de actualiteit. Een kerk die de 
vragen van mens en maatschappij serieus neemt. 
Vanuit het evangelie voelen we ons betrokken met 
mensen die ondersteuning nodig hebben. 

Binnen onze kerk is het met name de Diaconie die 
helpt. Zo bieden we hulp aan mensen dichtbij en 
ver weg. Van Schuldhulp tot Voedselbank, van 
Vluchtelingenhulp tot Amnesty Internati onal en 
vele andere goede doelen gericht op de meest 
kwetsbare groepen in onze samenleving. Maar 
soms ook heel persoonlijk en concreet. Mijn kerk 
helpt: prakti sch, betrokken en verantwoord.

Helpt u ons helpen?

Als kerk vieren we de blijde boodschap van het 
evangelie: van een God die het goed met mensen 
voor heeft . 

Mijn kerk viert                    

Het is een boodschap met toekomst en perspecti ef. 
We mogen het leven vieren, op zowel de kerkelijke 
hoogti jdagen als op de feestelijke momenten op
persoonlijk vlak, zoals geboorte, doop en huwelijk. 

Maar ook bij verdriet leven we met elkaar mee. Zo 
vieren én gedenken we het leven, binnen én buiten 
de kerk, vanuit het geloof. Op diverse wijzen willen 
we hier vorm aan geven: eigenti jds, levendig en met 
ruimte voor persoonlijke invulling en bezinning. 

In de oecumene kunnen we elkaar ontmoeten rond 
de vespervieringen in de ti jd voor Kerst en Pasen. 
Onze eigen Cantorij heeft  een waardevolle inbreng 
bij lief en leed. Tijdens de kindernevendienst en bij
bijzondere diensten vieren we het geloof samen 
met de kinderen.


