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Gij zijt de Zon die straalt over mijn leven 
door u kan ik gelukkig wezen 

uw licht en liefde die mij omringen 
doen mijn ziel in vreugde zingen. 

 
Schenk mij talloze zonnedagen 

dat ik zoals een bloem uit uw paradijs 
kan openbloeien op aarde 

tot uw eer en glorie. 
 

Mijn Zon, door Greta Casier, 
bron: gedichtensite.nl 
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In verband met de vakantie van Marja, dit keer 
geen Om bij stil te staan. 
 
Tien jaar PKN Lichtenvoorde 
Deze maand is het tien jaar geleden dat de Gerefor-
meerde Kerk Lichtenvoorde en de Hervormde Ge-
meente Lichtenvoorde samen verder gingen als de 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde. Het heeft ons 
in de afgelopen tien jaar veel goeds gebracht! Hier 
volgt een artikel uit de Elna van tien jaar geleden. 
 
Zondagmorgen 1 juli j.l. zijn in een feestelijke dienst 
de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk 
verenigd tot de Protestantse Gemeente te Lichten-
voorde, de laatste stap in het kerkfusietraject. 
Ds. Hans Hinkamp memoreerde in zijn welkomst-
woord aan gemeenteleden en overige genodigden 
dat ca. 25 jaar geleden de toenmalige predikanten  
W. Ch. Jansen en D. Pruiksma reeds een belangrijke 
voorzet gaven met hun gezamenlijke notitie ”Te gek 
om los te lopen!” waarin zij feitelijk zaaiden wat nu 
wordt geoogst. 
 

Het groeiproces is daarmee niet erg snel verlopen, 
maar het is wel een goede oogst geworden. Onder de 
genodigden waren enkele oud-predikanten, waarne-
mend burgemeester van der Woude en echtgenote 
en vertegenwoordigers van de Bonifatus/Ludgerpa-
rochie, het Oecumenisch Beraad en diverse buurge-
meenten.  
 

In een toepasselijke preek ging ds. Hinkamp in op de 
kerkvereniging en haalde daarbij een oud Joods ver-
haal  aan, waarin veehoeders hun rabbijn vroegen, 
wanneer het tijd was voor het morgengebed, bij het 
eerste ochtendgloren of als het al licht was.   
‘Een nieuwe morgen breekt aan, wanneer mensen 
elkaar in het gezicht herkennen als hun broeders en 
zusters’ zo interpreteerde ds. Hinkamp het antwoord 
van de rabbijn. 
 

Ds. Margreet Bouwman-Lasseur ging voor in het 
dankgebed. De dienst werd  ondersteund met prach-
tige zang door de cantorij onder leiding van Johan 
Meerdink. 

Aan het eind van de dienst kwamen de kinderen van 
de Kindernevendienst terug die symbolisch een ker-
kelijke huwelijksinzegening opvoerden, compleet met  
(kinder)echtpaar en dominee en aldus het huwelijk 
van beide kerkgemeenschappen uitbeeldden en 
daarbij boden ze ook twee hele grote, geschakelde 
trouwringen op een kussen aan.       
 

Na de dienst sprak waarnemend burgemeester Henk 
van der Woude. Hij, zelf  Hervormd ìs al meer dan 
veertig jaar gelukkig getrouwd met een echtgenote 
van Gereformeerde huize en vanuit die ervaring had 
hij alle vertrouwen in  het huwelijk tussen beide kerk-
gemeenten. Hij vond  ook enige overeenkomst met 
de gemeentelijke herindeling. In het vinden van cen-
trale huisvesting was de kerk al verder gevorderd dan 
de burgerlijke gemeente, zei hij lachend ‘misschien 
moeten we eens ervaringen uitwisselen ‘.  
 

Namens het Oecumenisch Beraad sprak dhr. Alfons 
Liesker over de cultuurverschillen en eigenaardighe-
den  van de afzonderlijke kerken. Hij pleitte ervoor 
daar over en weer met respect mee om te gaan en 
benadrukte juist de onderlinge verbondenheid en 
wenste dat de nieuwe kerkgemeente toe. 
 
 

 
 

 
Hierna werd buiten aan de Johanneskerk door de 
kosters Han Wansing en Gert van Lochem het nieuwe 
naambord  van de Protestantse Gemeente onthuld . 
Vervolgens was er voor iedereen  koffie in de Ni’je 
Wehmerhof en met een gezellig samenzijn en een 
hapje en een drankje en ook een puzzeltocht werd de 
kerkvereniging feestelijk voortgezet.       
 

bron: Elna 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Vorige maand had ik het in deze rubriek over 
onze  ‘groene kerk’, dat wil zeggen een kerk die 
zich bewust inzet voor een betere wereld en 
een goed milieu.  
 

Nu gaan mijn gedachten uit naar ‘zonne-energie’. 
Natuurlijk denk je dan in kerkelijke termen al snel aan 
Gods zoon als het ‘Licht der wereld’. Zeker kunnen 
we daar (je mag dit zonder meer het hart van de kerk 
noemen) heel veel energie en levenskracht en zelf 
opstandingskracht aan ontlenen. Maar met het oog 
op  de komende vakantieperiode hoop ik toch ook op 
de nodige heel wereldse zonne-energie.  

 
Een stralende zon maakt de zomer toch net wat meer 
zomers! En een beetje ‘zomers gevoel’ kunnen we in 
onze wereld zeker goed gebruiken! Wat zou het een 
verademing zijn als mensen meer oog zouden hebben 
voor anderen, voor respect en naastenliefde, voor 
een verantwoord omgaan met de natuur. En laat dát 
nu net waarden zijn die in het evangelie heel erg be-
langrijk zijn. Dan kunnen mensen wel eens verwijten 
maken aan het adres van de kerk (en soms ook te-
recht) maar leven volgens het evangelie doet de we-
reld geen kwaad, doet mensen geen kwaad, en wil 
vanuit de bezieling van het geloof het beste in men-
sen boven brengen. 
 

Daarom wens ik iedereen voor de komende tijd van 
harte veel goddelijke zonne-energie toe. Ik maak 
hierbij dankbaar gebruik van de woorden van de 
schrijver Phil Bosmans, in zijn boek ‘Menslief, ik wens 
je vrede en alle goeds’. 
 

Heb je het goed? Ben je gelukkig? Zit je In de 'zon'? 
Denk dan heel veel aan 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 zon kun je slechts brengen  
in de mate waarin je liefhebt.  
De zon in je hart staat en gaat onder met de liefde. 
Alle mensen in de zon! 
 

met een zonnige groet, Hans Hinkamp 

 
AKZ-kerkdienst 2 juli 
Op 2 juli is de AKZ-dienst in de Achterhoekse streek-
taal. Deze keer aandacht voor een bijzonder bijbel-
boek: Prediker. De woorden worden in de Joodse 
traditie toegeschreven aan koning Salomo. Al zitten 
er vele jaren tussen de tijd van Koning Salomo en 
onze tijd nu toch is er veel heel herkenbaar.  

 
AKZ-kerkdienst 27 augustus 
Op 27 augustus is er een AKZ-kerkdienst. Wat de 
inhoud van deze Anders Kerk Zijn-dienst wordt is nu 
nog niet bekend. Maar kom en laat u verrassen. 
 
Vakantie 
Van 22 juli tot en met 19 augustus heeft ds. Hinkamp 
vrij-af. Onze kerkelijk werker mevrouw Gaatske 
Braam is dan de waarnemer. 

 
Gebed van de maand 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. 
Deze keer een gebed dat past bij de zomer. Een tekst 
van Greta Casier, ‘Mijn Zon’. 
 

Gij zijt de Zon die straalt over mijn leven 
door u kan ik gelukkig wezen 
uw licht en liefde die mij omringen 
doen mijn ziel in vreugde zingen. 
 

Laat mij een  kind zijn van de Zon 
dat zijn blik afwendt van elke schaduwzijde 
en glimlachend en vol vertrouwen 
zich warmt met de gloed van uw genade. 
 

Schenk mij talloze zonnedagen 
dat ik zoals een bloem uit uw paradijs 
kan openbloeien op aarde 
tot uw eer en glorie. 

Greta Casier, 
bron: gedichtensite.nl 
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht  bij :              
 
21 mei  de heer  J. S. Gillissen  
 Rossinistraat 10 
28 mei  familie Wamelink 
              G.J. Doorninkweg 4 

  4 juni  familie Kip 
 Staringstraat 34 
11 juni  familie Bod 
 Planetenstraat 41 
18 juni  familie Lubbers 
 Irenestraat 47 
 
Verjaardagen 
 
  1 juli mevr. J.G. Krosenbrink 
            Patronaatsstraat 18 
            7131 CG Lichtenvoorde    
             81 jaar 
  7 juli mevr. J.B. Bosman 
            Händelstraat 2 
            7131 LD Lichtenvoorde 
            75 jaar 
20 juli mevr. J.W. Eskes 
            Huininkmaat  1 
            7131 TJ Lichtenvoorde  
            76 jaar 
23 juli mevr. W.T. Smees 
            Korenbloemstraat 2 
            7135 JS Harreveld  
            78 jaar 
24 juli mevr. A.W. Olbach 
            Huttendijk 8 
            7134 PV Vragender 
            78 jaar 
 26 juli mevr. J. Meijerink  
            Lijsterbesstraat 2 
            7132 CB Lichtenvoorde 
            79 jaar 
26 juli de heer G. Kestens 
             Varsseveldseweg 7/01 
             7131 BH Lichtenvoorde 
             86 jaar 
 

   4 aug. de heer D. Kip                
  Staringstraat 34 
 7131 XB Lichtenvoorde 
               84 jaar 
 12 aug. mevr. D. Bouwmeester 
               B. van Meursstraat 19 
  7131 XE Lichtenvoorde   
               75 jaar             
13 aug.  de heer J.S. Gillissen 
               Rossinistraat 10 
 7131 GH Lichtenvoorde 
               86 jaar 

13 aug. mevr. H. van Benthem 
 Joh. Vermeerstraat 28 
 7131 SB Lichtenvoorde 
              78 jaar 
14 aug. mevr. H. G. B. Mombarg 
 Hofesch 8 
               7131 TB Lichtenvoorde 
 75 jaar 
15 aug. de heer A. Bosch 
 Dr. Schaepmanstraat 25 
 7131 ZB Lichtenvoorde 
               85 jaar 
19 aug. mevr. A.K.G. Ansink 
 Esstraat 28 
              7131 CT Lichtenvoorde 
 80 jaar 
20 aug. de heer H.W. Wijers 
 Gruttostraat 11 
 7132 DC Lichtenvoorde  
              76 jaar 
22 aug. mevr. S.C. Maters 
 Patronaatsstraat 20/02 
 7131 CG Lichtenvoorde 
              92 jaar 
25 aug. mevr. A.B. ten Broeke 
 Goudenregenstraat 35 
 7131 ZV Lichtenvoorde 
              88 jaar 
25 aug. mevr. J.W. Hillen 

Schaarweg 6 
7134 PK Vragender 
 85 jaar 

27 aug. mevr. G.A. Sironde 
 Varsseveldseweg 7/44 
 7131 BG Lichtenvoorde 
              87 jaar 
31 aug. mevr. J. Schuurman 
 Esstraat 10/28 
 7131 CT Lichtenvoorde 
              85 jaar 
  4 sep.  mevr. E. Hiddink 
 Franciscanerhof 16 
 7131 CE Lichtenvoorde 
              85 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 gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn. Ook een gebaar van meeleven is 
welkom voor zieken en andere gemeenteleden die de 
aandacht van gemeenteleden zeker op prijs stellen. 
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Kerkenraadsvergadering van 24 mei 2017 
 

Presentatie maaltijdgroep  
-  Deze keer is het de beurt aan de maaltijdgroep 
om de kerkenraad te informeren en van gedach-
ten te wisselen. De maaltijdgroep is vertegen-
woordigd door de dames Joke Rouwhorst en 
Joke Lensink. Joke Rouwhorst geeft aan dat de 

maaltijdgroep prima loopt. Er zijn gemiddeld 9 gas-
ten, allen lid van deze gemeente. Een vraag aan de 
kerkenraad is of er bezwaar tegen is dat een katho-
lieke gast meekomt. De kerkenraad vindt dit geen 
bezwaar als dit een introducé is. Er is nog ruimte voor 
enkele personen extra. De maaltijdgroep is bedoeld 
voor een ieder, die het gezellig vindt om met elkaar 
te eten. De waardering van de gasten is groot en ze 
vinden het eten lekker. De frequentie is eenmaal per 
maand op de 3e vrijdag.  De gevraagde bijdrage is € 
5,- per gast. Hiermee kan de maaltijdgroep uit de 
voeten in financieel opzicht. Aanmelding voor de 
groep kan via de eerdergenoemde dames. Eventueel 
vervoer is bespreekbaar.   
De voorzitter, Sjors Tamminga, concludeert dat de 
maaltijdgroep ook een stuk kerk zijn vertegenwoor-
digd en bedankt de dames voor het werk.   
 
Diaconie 
- De diaconie zegt dat we een “groene kerk” zijn. In 
dit kader vraagt de diaconie of het nodig is iedere 
zondag een liturgie ter beschikking te stellen, ook bij 
een gewone dienst. De kerkenraad is het ermee eens 
dat dit niet nodig is. De liederen kunnen op de daar-
voor bestemde borden naast de preekstoel worden 
geplaatst. In bijzondere situaties blijft de liturgie be-
staan en ook voor de luisteraars van de kerkradio. 
 
Kerkrentmeesters 
-  De kerkrentmeesters stellen voor dit kerkblad te 
bezorgen op ieder adres van onze gemeente. Er zijn 
voldoende vrijwilligers voor de bezorging blijkt uit 
een inventarisatie. In het kader van de lopende con-
tractvernieuwing van de drukker zal de meerprijs 
moeten blijken. Offertes zijn opgevraagd. De kerk-
rentmeesters menen dat de meerprijs geen breek-
punt mag zijn. De kerkenraad stemt hiermee in. De 
datum van ingang zal worden september 2017. In het 
kerkblad van september zal de reden van versprei-
ding op ieder adres worden toegelicht.   
- Vanaf januari 2018 zullen kerkrentmeesters ook 
dienst doen als ouderling van dienst. Kerkrentmees-
ters zijn immers ouderlingen met een speciale op-
dracht. Dit is gewenst nu er nog steeds vacatures zijn 
bij de ouderlingen.  
- De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een hulpkos-
ter voor gemiddeld één zondag in de maand. De va-
cature is ontstaan door het stoppen van Dirk Veer-

beek om gezondheidsredenen. Interesse? Nadere 
informatie bij het college.  
- Dirk Veerbeek stopt ook als penningmeester van de 
Johanneshof. Ook dit betekent een vacature.  
-  Daarnaast ontstaan nog de vacatures van gast-
vrouw/-heer op dinsdag en donderdag in de Johan-
neshof. Dit komt door het beëindigen van het werk 
voor de Johanneshof door Gerrit en Joke van Lochem 
per september. Het gedeelte van het beheer en de 
gehele coördinatie daarvan is inmiddels nagenoeg 
overgaan naar Philippine de Bruin, maar de bemen-
sing op genoemde dagen moet nog worden ingevuld. 
Nadere informatie bij Philippine de Bruin (zie de ge-
gevens op de voorlaatste pagina van dit blad.)    
- Aan het afscheid van Gerrit en Joke van Lochem zal 
kort aandacht worden besteed tijdens het samenzijn 
in de Johanneshof op startzondag 24 september.   
 
Ouderlingen 
-  Carelien Lensink deelt mee dat Joke Pampiermole, 
Esdoornstraat,  haar komt helpen in de wijk.  
 
Paasontbijt 
- De kerkenraad kijkt tevreden terug op het Paasont-
bijt met 55 deelnemers. Bea Ton wordt bedankt voor 
de organisatie en Carelien Lensink voor de mooie 
versieringen. Bea Ton organiseert volgend jaar op-
nieuw. 
 
Jeugdwerk.  
 - Indien er geen kindernevendienst is maar er zijn 
wel kinderen in de kerk dan is een koffer onder de 
toren beschikbaar met materialen en kinderbijbels. 
Voor de uitvoering zal er een lijst komen met namen 
van kerkgangers, die kunnen worden gevraagd in dat 
geval met de kinderen mee te gaan. Als u dit leest is 
in de afkondigen al enkele keren een oproep gedaan. 
U aanmelden kan altijd.    
 
Vorming en toerusting 
-  Het programma voor het komende seizoen staat in 
de steigers. Het wordt weer een mooi programma. 
Ook het programmaboekje nadert zijn afronding. Op 
startzondag hoort u hierover meer.   
 
Kerstnachtdienst 
- De opkomst in de kerstnachtdienst loopt terug, ter-
wijl de opkomst op kerstochtend stijgt. De kerken-
raad besluit een vroeger tijdstip te proberen en wel 
om 22.00 uur. Ook zal worden gezocht naar muzikale 
medewerking om iets toe te voegen. Een viertal ker-
kenraadsleden gaat hierin meedenken.     
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Kascontroles 2016 
-  De laatste kascontroles zijn ook gereed, te weten 
PVG en Vredehof. De controleurs melden alles in 
orde.  
 
Passion 2017 
- Tot slot blikt de kerkenraad in positieve zin terug op 
de Passion.  Een DVD komt in de verkoop. Volgend 
jaar staat een nieuwe Passion op het programma. 
Suggesties zijn welkom.  
  
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.                                                                  
 
                                                       Namens de kerkenraad 
                                                         Flip de Bruijn, notulist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verhaal van de duif 
 

Ik was verdwaald en bovendien verlamd 
mijn rechtervleugel vloog niet meer 
ook mijn poot gaf geen gehoor 
daar zat ik dan, verkleumd,  
grijzer dan grijs 
gevangen in het winkelbeton 
duizend voeten schuifelden langs 
ze liepen allemaal door 
ik wist: ik ga hier dood 
mijn stoplicht staat op rood 
tenzij, tenzij er in een hoekje 
een wonder wacht op mij – 
en ja, daar kwam zij 
 
 
 
 
 
 

 

COLLECTEMUNTEN   
 
Enige tijd geleden waren er niet altijd collecte-
munten direct beschikbaar. Daar is verandering in 
gekomen, omdat er  een aantal nieuwe munten in 
roulatie zijn bracht.  Deze nieuwe munten zijn iden-
tiek aan de al in 2008 in gebruik  genomen munten en 
zijn dus ook voorzien van het logo van onze gemeen-
te.  Iedere zondag na de dienst zijn die in de consisto-
riekamer af te halen in zakjes van 50 stuks. Ze kosten 
€ 1,00 per stuk, dus € 50,- per zakje. Het bedrag kunt 
u overboeken naar IBAN NL84 RABO 0336115474 of 
naar IBAN    NL 49 INGB 0000 965840 ten name van 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde,  onder ver-
melding van :  aankoop collectemunten. 
Middels de overboeking hebt u dan ook het bewijs 
van betaling voor de Belastingdienst en kunt u deze 
betaling opvoeren bij de aftrekbare giften in uw    
belastingaangifte. Daarom is het gebruik van collec-
temunten aan te raden. 
Via de dienstcollecten en uitgangscollecten komen de 
munten weer terug  en wordt de waarde van de ge-
collecteerde munten toegekend aan de betreffende 
collectedoelen van Diaconie en Kerkrentmeesters.   
 
                                                                  Frits van Lochem         

Penningmeester college van kerkrentmeesters 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
mijn wonder op twee voeten 
een slof en afgetrapte schoen 
een door en door kapotte jas 
ze keek, ze bukte  
en droeg me met haar mee 
ik kreeg een huis van bordkarton 
en eten uit de afvalbak 
ze zorgde goed voor mij 
ze was lief voor mij – 
 
zo reis ik nu al enkele dagen  
met haar rond 
de mensen denken: ze is gek 
ze zeggen niets, hun ogen spreken 
maar ik ken mijn verhaal: 
zij, die niemand meer verstond 
deed mij verstaan wat liefde is  
 
Oeke Kruythof 
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De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
Ongeveer 1,2 miljard mensen leven van minder dan 
1,25$ per dag. Daarmee leven ze onder de armoede-
grens. In Afrika is dit ongeveer de helft van de bevol-
king. Het betekent dat mensen niet genoeg inkomen 
hebben om in hun basisbehoeften, zoals voedsel, 
schoon drinkwater, onderdak en onderwijs voor hun 
kinderen, te kunnen voorzien. Armoede in een land is 
nauw verbonden met het opleidingsniveau van de 
bevolking. Onderwijs is, mits een land niet wordt 
geteisterd door conflicten, de sleutel tot ontwikke-
ling. In het bijzonder in het beroepsonderwijs leren 
jonge mensen de vaardigheden om een vak uit te 
oefenen waarmee ze na afronding van hun vakoplei-
ding een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. 
Goed opgeleide vakmannen en vakvrouwen leveren 
een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van de 
economie en aan een land in zijn geheel. Om te kun-
nen realiseren dat meer mensen zelfstandig een vak 
kunnen uitoefenen moeten technische scholen en 
vakmensen de beschikking hebben over kwalitatief 
goed gereedschap. Gereedschap dat in ontwikke-
lingslanden niet algemeen verkrijgbaar is.  
Gered Gereedschap gelooft dat vakmanschap een 
uitstekende manier is voor mensen om een zelfred-
zaam bestaan op te bouwen. Door gereedschappen 
in Nederland in te zamelen en de nog bruikbare ge-
reedschappen op te knappen en te verschepen naar 
ontwikkelingslanden, voorziet Gered Gereedschap 
vakscholen en vakmannen en -vrouwen van de 
broodnodige gereedschappen om een vak te leren en 
uit te voeren. Tegelijkertijd draagt het opknappen 
van gereedschap bij aan duurzaamheid doordat de 
levensduur van de gereedschappen wordt verlengd. 
In Nederland wil Gered Gereedschap met het op-
knappen van gereedschap een bijdrage leveren aan 
het bevorderen van de participatie van vrijwilligers en 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wij ondersteunen en coachen de GG en GGZ werk-
plaatsen en de taakstraf units Reclassering. In de 
werkplaatsen wordt aan honderden vrijwilligers en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mo-
gelijkheid geboden om op een leuke en nuttige ma-
nier te participeren in de maatschappij. 
 
Http:// www: geredgereedschap.nl/  
 
Deurcollectes juli / augustus 
 
2 juli Jeugdwerk  
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De 
leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen 
vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze 
nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare 

gaan. Dat ze … afscheid nemen. Voor je het weet 
markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat 
tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als 
we je nog eens zien’. In veel kerken komen kinderen 
nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel min-
der. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 
gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te 
houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen af-
scheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feest-
jes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mo-
gelijk maken! 
 
9 juli Kerkradio 
 
16 juli Orgelfonds 
 
23 juli Eigen project diaconie ((Stichting Ethiopische 
Vrouwen Moeder- & Kindzorg) 
 
30 juli Pastoraat 
 
6 aug. Energie 
 
13 aug. KIA-zending 
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenoot-
schap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kin-
deren van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke 
ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. 
Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan 
als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quiz-
programma helpt hen daarbij. Het is een groot suc-
ces: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kin-
deren mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen 
en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 
winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw 
Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap op-
nieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kin-
deren en 12.000 prijswinnaars.  
 
20 aug Family Help Program 
 
27 aug Onderhoud gebouwen 
 
 
Opbrengsten collectes mei 
7-mei Missionair Werk en Kerkgroei   € 70,00  
14-mei Pastoraat    € 46,35  
21-mei Koffie Johanneshof   € 76,80  
28-mei Plaatselijk kerkenwerk   € 43,13 
 
                                                          Namens de diaconie: 

   Jeroen Wildenbeest 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Onze maandelijkse ouderenmiddagen beëindi-
gen we in mei met als afsluiting een busreisje. 
Deze traditie  is na jaren doorbroken om plaats 

te maken voor een gezellige feestmiddag met aan het 
eind een diner. 
Op maandag 29 mei was iedereen hiervoor uitgeno-
digd bij restaurant Beneman in Vragender. Vanwege 
het prachtige weer waren alle stoelen buiten neerge-
zet onder grote parasols voor voldoende schaduw: 
een prima idee bij een temperatuur van 30 graden. 
 

 
 
Nadat mevrouw T. de Bruijn iedereen hartelijk wel-
kom had geheten werden we voorgesteld aan de 
muzikanten: zangeres Merel Gerritsen alsmede haar 
vader  de heer Gerritsen, die haar technisch onder-
steunde. Zij zouden ons deze middag laten genieten 
van leuke, bekende en vrolijke liedjes waarbij mee-
zingen sterk werd aangemoedigd. 
Na een kopje koffie of thee met iets lekkers opende 
de zangeres het muzikale gedeelte. Het zeer bekende 
“Aan de Amsterdamse grachten” werd al voorzichtig 
meegezongen. Door haar prachtige stem en goede 
feeling voor de wensen van de ouderen was er al snel 
een echte klik.  Soms gaf ze ons een vraag welk melo-
dietje ze speelde en wie zong dat ook weer?  

 
 
 

Veel van de liedjes waren bekend en er werd steeds 
vaker en door meer mensen meegezongen. De pauze 
was vooral nodig om een rondje drankjes te serveren. 
Vanwege  de temperatuur was men daar wel aan toe. 
Ondertussen werd er achtergrondmuziek gedraaid op 
een prachtig draaiorgeltje. Dit was gemaakt door de 
vader van Merel vertelde ze vol trots. 
Hierna begon het tweede gedeelte en ook weer met 
veel bekende liedjes: Blonde Marianne, Brandend 
zand,  Que sera, sera  en nog veel meer. En tot slot 
het liedje We’ll  meet again! 
Mevrouw De Bruijn bedankte haar voor dit mooie 
optreden en bood haar een bloemetje aan. 
Hierna werd iedereen weer voorzien van een drankje 
en konden we aan tafel gaan voor een heerlijk diner. 
Het zag er heel uitnodigend uit met veel variatie: 
Vlees, vis, kip met groentes en aardappeltjes erbij.  

Tot slot kregen 
we ijs met 
warme kersen 
en slagroom, 
heerlijk! 
 
 
 
 
 

 
Het was een feestelijk slot van een erg gezellige mid-
dag. De medewerkers van de PVG hopen dat de aan-
wezigen hebben genoten en we in het nieuwe sei-
zoen iedereen weer terug mogen zien.  
De eerstvolgende PVG-ouderenmiddag zal worden 
gehouden op maandag 18 september a.s.  om 14.30 
uur.  
We willen iedereen die nog nooit onze gezellige mid-
dagen heeft bezocht graag voor de volgende serie 
uitnodigen. U bent van harte welkom!  
 
De informatie hierover kunt u lezen in het program-
maboekje van Vorming & Toerusting 2017 - 2018 . 
 
Namens alle medewerksters van de PVG wordt ieder-
een een gezonde en zonnige zomer toegewenst en 
groet ik u allen. 
                                            Annie Bosman 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Eerstvolgende PVG-middag: 
18 september om 14.30 uur 

Muzikale middag m.m.v.  
Dhr. te Molder en Mw. Oosterhout  
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Zingen in de eigen taal 
Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten 
Luther zijn 95 stellingen tegen de misstanden in zijn 
kerk aan de orde stelde. Het luidde het begin in van 
een beweging die het kerkelijk landschap zou veran-
deren. In dit Lutherjaar hebben we plaatselijk al de 
nodige aandacht gegeven aan de kerkhervormer 
Maarten Luther. De volgende tekst is overgenomen 
van de website van de landelijke kerk. 
 
Sinds de Reformatie zingen protestanten in de eigen 
taal. Ds. Klaas Holwerda legt uit hoe dat is gekomen. 
Ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme gaat de 
estafette ‘Als een lopend vuur’ door alle Nederlandse 
provincies. ‘Het lied op onze lippen’ is in Noord-
Holland het thema. Vijf vragen over protestantse 
kerkmuziek aan ds. Klaas Holwerda, predikant in Am-
sterdam en secretaris van de Interkerkelijke Stichting 
voor het Kerklied. 
 

 
 

Aandacht voor protestantse kerkmuziek mag rond 
500 jaar protestantisme niet ontbreken? 
,,Het zou inderdaad vreemd zijn geweest wanneer 
het kerklied niet een van de twaalf thema’s was ge-
weest. Het priesterschap van alle gelovigen was een 
kenmerk van de Reformatie, zeker ook bij Luther. Net 
als andere hervormers wilde hij het volk een actieve 
rol in de eredienst geven. De gemeente werd drager 
van de liturgie in plaats van toeschouwer op afstand 
van niet-begrepen woorden en handelingen van de 
geestelijkheid. De Reformatie, Luther niet in de laat-
ste plaats, heeft ingegrepen op dit punt en bijge-
stuurd.’’ 
 

Luther niet in de laatste plaats? 
,,Luther was niet de enige, bij hem was het wel een 
centraal punt: gemeentezang in de volkstaal, niet 
meer in het Latijn. Hij bewerkte vooral bestaand re-
pertoire, naar tekst en melodie. Luther was evenmin 
de eerste. De Moravische beweging rond Johannes 
Hus kende een halve eeuw eerder al kerkliederen in 
de volkstaal.’’ 
 

 
 
 

Luthers liederen worden nog altijd gezongen? 
,,Zeker, in het nieuwe Liedboek van 2013 is er een 
aantal opgenomen in Nederlandse vertaling. Een 
andere hervormer, Calvijn, pleitte ook sterk voor 
gemeentezang in de eredienst, al voordat hij in de 
lutherse gemeente in Straatsburg het lied in de volks-
taal leerde kennen. Onder zijn leiding werden in Ge-
nève de 150 Hebreeuwse Psalmen in strofische vorm 
berijmd. In Friesland zong men doopsgezinde lie-
deren en met name in het oosten van het land had-
den liederen van Luther aanvankelijk meer ingang 
dan tot voor kort werd aangenomen. Je moet echter 
wel concluderen dat het zogenoemde Geneefse psal-
ter van Calvijn een sterk stempel gezet heeft op de 
protestantse kerkzang in Nederland.’’ 
 

Tot op de dag van vandaag? 
,,De berijmde psalmen zijn kenmerkend geweest voor 
de calvinistische traditie. De lutherse en anglicaanse 
tradities waren muzikaal gevarieerder. In het nieuwe 
Liedboek zie je die breedte terug, onder meer in on-
berijmde psalmen die in afwisseling met de cantorij 
worden gezongen en ander aanvullend liturgisch 
materiaal. Bij de calvinisten kwam de kerkmuziek 
vooral op vrijwilligers aan. Lutheranen en anglicanen 
hebben aan de vorming van kerkmusici hetzelfde 
belang toegekend als aan de opleiding van predikan-
ten. In hun tradities was er voor de kerkmuziek ook 
meer financiële armslag.’’ 
 

Welke ontwikkelingen ziet u nu? 
,,Het Liedboek van 1973 bevat liederen uit de luther-
se en anglicaanse tradities, het Liedboek van 2013 is 
nog veel breder met haar oriëntatie op de wereldkerk 
en veel meer zangvormen dan enkel het coupletten-
lied. Verder groeit de belangstelling voor cantate-
diensten en evensongs, met hun spiritualiteit die het 
hart aanspreekt. Wellicht is die interesse een reactie 
op de rationalistische inslag van de calvinistische 
traditie, die te eenzijdig gericht was op het hoofd, op 
het Woord, op de preek.’’ 
 

Interview: Jan Kas 
 

 
 
In andere dienst 
Enkele jaren geleden hadden we in het kerkblad een 
rubriek onder de naam ‘in andere dienst’. Mocht u er 
de komende tijd op uit trekken (een ervaring uit het 
verleden mag natuurlijk ook!) en elders een leuke, 
boeiende, of anderszins interessante kerkdienst 
meemaken (of een ander stukje kerkenwerk) deel 
dan uw ervaringen met de redactie. Aarzel dan niet 
(te lang): wij zijn er blij mee!  
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Mijn zonboeket 
 
De zon schijnt door een kaartje 
spontaan bij mij gebracht 
dit lieve zonnestraaltje 
zomaar, onverwacht 
geeft aan een donkere dag  
een gouden randje 
en schenkt mij nieuwe kracht. 
  
De zon schijnt door een hand 
die op mijn schouder wordt gelegd 
dit warme zonnestraaltje 
zonder woorden  
heel oprecht 
geeft mij meer dan in  
woorden wordt gezegd. 
  
De zon schijnt door een lieve blik 
die hart en ogen raakt 
dit troostend zonnestraaltje 
zo plots en ongevraagd 
verwarmt mijn hart 
en wordt de kou nu 
snel verjaagd. 
  
De zon schijnt door een kinderstem 
die opklinkt in de straat 
een handje die de mijne zoekt 
en vrolijk verder praat 
dit kleine zonnestraaltje 
ontmoet ik als 
het even niet meer gaat. 
  
De zon schijnt door Gods regenboog 
die kleurt in donk’re lucht 
een boog zo mooi, zo vol van trouw 
brengt mij op hoge vlucht 
dit hemels zonnestraaltje 
dat door de wolken breekt  
ontlokt mij zacht een diepe zucht. 
  
Zo pluk ik elke dag een zonnestraal 
en bind ze bij elkaar 
een lint van vreugde erom heen 
en… 
mijn eigen zonboeket is klaar. 

 
Rieteke Hogendoorn 

bron: gedichtensite.nl 
     

 
 
 
 

  

 
Bericht van de kledingcommissie 
 
Onze kledingopkoper heeft op 4 mei jl. onze opslag-
ruimte leeggehaald. Netto bracht dit € 1.520,-- op en 
dat bedrag is overgemaakt naar de rekening van ex-
ploitatie Johanneshof. Dit is de opbrengst van een 
jaar lang inzamelen, dus best een mooi bedrag. 
 
De kledinginzameling in de maand juli is op zaterdag 
de 29e en in de maand augustus op zaterdag de 26e 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Ren-
tenierstraat 20. 
 
                                                           De kledingcommissie
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
DenkBeelden 
 
Bi-j ons langs de  weg hebbe wi-j  ne greuntetuin,  Ik 
wet ok wal, veur de verdeenste hoof i-j  't neet te 
doon maor 't is vake wal ontspannend um zo’n betjen 
te prutjen in den hof. De jongere laezers  zölt  dit van 
een arg hoog omroep-Max- gehalte vinden maor dat 
kan mien niks schaelen.  Buten dat; vind ik naor de 
Zwarte Cross gaon of in een rockband spöllen ok 
ontspannend, zo noo jullie weer!  Elken dag gao ik wal 
effen onthaasten deur  in den tuin te kieken en 't is 
dan ok mooi a’j opens de riegeskes  peultjes of 
wötteltjes zeet opkommen. Groot is dan ok weer de 
argernisse at de holtdoeven dat jonge greun ok lekker 
vindt, maor ja, der an verdenen dee ik jo toch al neet. 
Stengels (raapstelen)  doot 't altied good  maor van 
stampot stengels bun ik zelf weer neet zonne fan, en 
ik bun neet 'n enigsten want de  holtdoeven bunt ok 
neet zo van de stengels . 

 
Veureg jaor zommer ston ik ok in den greuntetuin  
een betjen te hakken en zo ,   der ne man an kwam 
fietsen met ne groten fotocamera op de boek.  Ton e 
dichterbi-j kwam  zag ik dat 't Theo was, wiet vrogger 
bi-j mien op de Havo in klasse zat. Noo zee ik Theo 
hooguut ens in de twee – dree jaor umdat e in de 
buurte van Utrecht  wont, maor a’k 'm zee, dan 
praote wi-j zo weer vedan asof wi-j mekare waekeleks 
treft. Ok noo was 't weer 'olde jongens, krintenwegge'  
want Theo is ne ras-Achterhoeker eblevven. Hee 
lachen mien uut umdat ik sla  an ’t zaejen wazze, wie'j 
veur 50 cent in de winkel könt kopen. Ik verweern 
mien met: 'nae 'n  betjen rondfietsen, daor wo ’j rieke 
van.'  
Opens veel mien oge op ziene fototassen waorop met 
grote letters DB ston. Ik vroge of hee dee tasse ejat 

had van de Deutsche Bundesbahn, maor dat blek 
neet 't geval.  Ik had 't better neet können vraogen 
want noo branden Theo los ovver zienen fotohobby: 
'Dee DB steet veur Denk Beelden, zo heet onze 
fotoclub' zei hee. 'Bi-j onze vereneging krie'j naost 
praktische tips ok opdrachten  um ne fotoserie te 
maken. Dee opdrachten  bunt neet zomaor een 
landschap of een portret of zoiets' ging hee wieter.  
'Nae  i-j mot  vake 't onzichtbaore in beelden vaste 
leggen. Dan mo’j dus nog wal effen naodenken veura'j 
begint te knipsen, vandaor de name Denk Beelden. Zo  
mosten wi-j een kere  ne fotoserie ovver  
'beginnersgeluk' maken en ok ne kere ovver 
'toekomstperspectief.' 

Ik antwoorden met een twiefelachteg 'ja ja,' maor an 
de intonatie kon Theo al wal heurn dat ik d'r nog niks 
van begreppe. 'Veureg jaor  moste wi- j ne  serie 
maken met as onderwarp:  Beeld van God.' zei hee.  
Ik dachte metene, dan zal 't  wal ne christeleke 
fotoclub waen, maor dat blek neet 't geval.   
'Ik denke' zei Theo 'dat dreekwart van de leden 
nargens an dut, ik ok neet.' De opdracht was: Maak 
een fotoserie waarin jij iets Goddelijks  zou kunnen 
herkennen. 

 
Ik von 't  ne opdracht van niks umdat ik meer van 't 
standpunt uutgao dat at der al ne God zol waen, dan 
had  hee wal wat an alle ellende in de wereld  edaone.  
Alle oorlog, terreur en onrecht  is veur mien  een 
bewies dat der niks is.  Ik  heb wat af e’näöld  um 
zonne stommen foto-opdracht. Ik had 't geveul dat wi-
j terugge in de tied gingen, ton God en den Biebel nog 
neet ter discussie stonnen. 't Slöt toch ok narges op. 
Dan mo’j teggen ow geveul in doon asof der ne God 
besteet en dan mo’j der ok nog foto’s van maken.'  
Theo was der nogal vol van, dat was dudelek. 
'Maor  of i-j wilt of neet,  i-j gaot der toch ovver 
naodenken. Ik wisse op 't leste waorachteg neet meer 
of ik noo wal of neet geleuven.' Ik  gräölen en betjen 
um zien eigen twiefel.  'Ik geleuve in elk geval neet 
meer in ne God wiet alles regelt in de wereld.  I-j mot 
't volgens mi-j  neet zoas vrogger allemaole al te 
letterlek nemmen .  A'j der een betjen los met 
ummegaot dan is der ruumte veur andere ideeën en 
opvattingen.' Ik wisse neet völle meer te zeggen as : 
'Tja,  zo kö’j  't ok bekieken.' Theo worden noo ok wat 
minder zelfverzekerd en zei wat langzamer:  'Ik zee 
God meer as iets  waoruut al 't goeie veurtkump. een 
soort kracht  waordeur alles kon ontstaon en 
waordeur alles steeds weer wieter geet . Op zonne 
manere  kö’j geleuven ondanks ellende en verdreet.  
Ondanks alle narigheid is der toch ok steeds weer wat 
goods.' 
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Poeh, dat was ne naodenker.   I-j zult begriepen dat ik 
onderhands wal  an koffie too wazze.  Ik vroge hoe’j 
zoiets in vredesname op foto’s uutbeeldt. 
Zonder wat te zeggen, ston hee op en halen een 
fotobook uut de fietstasse en leggen dat veur mien 
neer.  Ik bladern in 't book .Ik zagge ne Syrischen man 
wiet in Nederland ne ni-je kans kreg, een old wiefken 
wiet deur euren volwassen kleinzönne achter'n arm 
wordt eslagen, maor ok foto’s van een kind  wiet veur 
et eerst naor schole geet , van ne boer  tussen ziene 
beeste, van natuur, en nog völle meer 'alledaagse' 
dingen. 
't Ging ovver opni-j beginnen, respect veur alles wat 
laeft, vertrouwen, metlaeven en nog völle meer. 
Ontroerend mooi.  Wal twinteg foto’s  met allemaole 
hele mooie belechting asof Theo bi-j Rembrandt in de 
lere was ewest. Prachteg.  Theo had talent, dat was 
dudelek en ik heb 'm ne duftege vere in de …. na ja , i-
j wet wal. Toen hee weer op de fietse stappen, bun'k 
weer gaon hakken want ik mos al dee beelden effen  
verwarken.  Ik vroge mien af wat mien beeld van God 
was en of wi-j der in KerkVenster gin rubriek van 
konden maken. Ik wazze zo in gedachten dat ik zo 
maor ne riege jonge greunte weghakken. 't Waren 
gelukkeg stengels. 

                                                                     Jan van Eerden 
                                                                          

 

Agenda 
 
05 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering V&T 10.00 uur 
12 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
19 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
21 juli  Open Tafel  11.30 uur 
26 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
29 juli  Kledingbeurs  09.00 uur 
 
02 augustus Inloopmorgen  09.30 uur 
09 augustus Inloopmorgen  09.30 uur 
16 augustus Inloopmorgen  09.30 uur 
  Moderamen 
  vergadering  19.30 uur 
18 augustus Open Tafel  11.30 uur 
23 augustus Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
26 augustus Kledingbeurs  09.00 uur 
30 augustus Inloopmorgen  09.30 uur 
 
 

 
 

Kliederkerk Pinksteren 
Zondag 11 juli, 16.00 uur: verschillende kinderen en 
ouders waren naar de Johanneshof gekomen voor 
een heel geslaagde en gezellige middag. Een week na 
Pinksteren, stonden we bij de Kliederkerk nog een 
keertje stil bij het Pinksterfeest. Alhoewel stil staan? 
De Kliederkerk is juist lekker bezig zijn.  

 
 

Voor wie het (nog) niet kent. We beginnen altijd met 
de kinderen op de grond (op kussens) en de ouders 
er achter in stoelen met ons vaste beginliedje: Wel-
kom! Na een korte uitleg over de Kliederkerk was er 
een filmpje over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Met die informatie kon iedereen een activiteit naar 
eigen keuze uitzoeken. Er werd druk geknutseld en 
(inderdaad) gekliederd: van windmolentjes tot ver-
sierde cup cakes. 
 

Goed een uur later bekeken en hoorden we in de 
kring over het Pinksterfeest. Maar niet nadat eerst 
alle kinderen een lichtje (en de ‘grote kaars’) moch-
ten aansteken.  

 
Na nog een liedje en een gebed voor de maaltijd 
konden we aan de grote tafel. Het Joodse Pesach-
feest (waarop ons Pinksterfeest is gebaseerd) is een 
dankfeest voor de eerste oogst van de velden. Daar-
om waren er deze keer lekkere broodjes (als verwij-
zing naar de oogst van het graan) en als toetje de 
eerste vruchten van de velden: aardbeien (met ijs en 
slagroom!). Het zal geen verrassing zijn dat dit bij 
iedereen goed in de smaak viel! 
Een keertje kennismaken? De volgende Kliederkerk is 
in oktober. Gegevens en de uitnodiging komt tegen 
die tijd in dit kerkblad en op de Facebookpagina (be-
kijk ook de foto’s!) van onze kerk. 
 

groetjes en tot ziens, leiding Kliederkerk 
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Finkers over de Preek 
 

In de protestantse hoofddienst staat (stond?) de 
‘preek’ centraal. Voorgangers worden nog immer 
geworven voor een ‘preekbeurt’ en niet voor de hele 
liturgie. Die doen ze er dan maar bij. Een ouderling 
noemde dat eens ‘de franje’. Preek heeft in onze 
dagen geen wervende klank en klinkt betweterig of 
doet denken aan de preek van een ouder of politie-
agent wanneer je iets hebt misdaan. Preek komt van 
al zo hoge (de preekstoel) naar beneden. 
 

In ons Friese dorp heette de kerkgang: ‘naar de preek 
gaan’. Dopersen togen naar de ‘Vermaning’. Intussen 
kreeg het fenomeen andere benamingen: verkondi-
ging, uitleg, meditatie, overweging, homilie. De jong-
ste secularisering heet de preek ‘toespraak’. Mis-
schien zeggen die namen iets over het (zelf)beeld van 
de prediker en haar theologie. 
 
Onze Twentse Herman Finkers is niet alleen entertai-
ner, maar ook een vroom liefhebber van het Gregori-
aans. Hij ontwierp een Latijnse meezing-hoogmis. 
Onlangs werd deze Missa in Mysterium uitgezonden 
vanuit de Plechelmus in Oldenzaal. De schitterende 
choreografie heeft me ook als liturgist meegenomen 
en geraakt. Een schoon ritueel, een ernstig liturgisch 
spel. Toch zou ik dit niet elke zondag wensen: teveel, 
niet alleen logistiek, maar ook voor mijn ziel. De 
schriftlezingen werden gezongen in het latijn en pa-
rallel op de voorgrond voorgelezen in het Twents. 
Finkers gaf soms commentaar. Daarbij werd hem ook 
gevraagd naar het ontbreken van de preek. Dat had ik 
niet eens gemerkt!  
 

 
 

Finkers: “Er is een preek en die staat in het (liturgie) 
boekje. Terwijl het (koor)gezang klinkt, De Duiding 
der Mysteriën, kunnen de mensen die lezen. Ze kun-
nen ook zeggen: ik geloof het wel, ik ga lekker naar 
de muziek luisteren. 
 

Het (de liturgie) wordt niet onderbroken. Het wordt 
niet opgedrongen, door je strot geduwd. Voordeel 
dat je het kort kunt houden, want preken zijn veel te 
lang tegenwoordig. 
 

Ik (F.) las bijvoorbeeld tot mijn grote vreugde ergens, 
dat volgens de voorschriften een preek niet moralise-

rend mag zijn. En ook niet de uitleg van de kerkleer. 
Dat moet ergens anders gebeuren. Het moet niet 
meer doen, dan een verband aanbrengen tussen de 
gezangen, de lezingen en de plaats in de jaarkring. 
Laat de conclusie aan de mensen zelf over. Want elk 
mens in de kerk ervaart op dat moment de tekst an-
ders, omdat hij op dat moment op een ander punt 
van zijn leven staat. Jaren later hoor ik dezelfde tekst 
en zie ik er iets heel anders in. Je moet ruimte en 
lucht laten om het te interpreteren.” 
 
Preek nodig? 
Je hoeft het met Finkers niet in alles (of met alles 
niet) eens te zijn, maar hij zette me wel aan het den-
ken. Ik vroeg me af: Is in iedere viering wel een preek 
nodig? 

 

In de vakantietijd sluiten gemeenten, die (nog) meer-
dere gebouwen in stand houden, vaak op één na alle 
kerken. Jaren geleden schreef ik Zomerstilte. Dat was 
een pleidooi voor getijdenvieringen in de zomer door 
‘leken’ in een hoekje van de kerk of bijzaal/kapel. In 
het studentenpastoraat maakte ik daarvoor dan een 
boekje met materiaal: liederen, de liturgie van een 
morgengebed, korte toeleidingen voor de lezingen en 
dergelijke. Als deelnemer werd ik vaak door deze 
vieringen en ontmoeting gesticht. In Zomerstilte (al-
leen antiquarisch verkrijgbaar) geef ik materiaal voor 
18 korte vieringen. 
 

Kenmerkend voor getijden is dat er zoiets als een 
preek of meditatie ontbreekt. Ik heb voorbereiders 
wel eens gewaarschuwd: geef de dominee niet de 
leiding, want die gaat uit gewoonte of onkunde 
meestal toch weer een ‘woordje’ zeggen. Koester 
vooral de stilte en vertrouw op de eigen zeggings-
kracht van de teksten! 

Jan de Jongh, Hengelo 
bron: redactieservice 
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Nederlands Bijbelgenootschap  

 

De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG 
 
Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, 
braillebijbels: in 2016 ondersteunde het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) verschillende projecten 
wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij 
leden en donateurs van het NBG. Zo hielp het NBG 
bijvoorbeeld het Wit-Russisch bijbelgenootschap om 
2000 bijbels en Nieuwe Testamenten te verspreiden 
in het gebied rond Tsjernobyl en werd het Rwandees 
Bijbelgenootschap gesteund bij de verspreiding van 
audiobijbels en braillebijbels. 
 

Dertig nieuwe bijbelvertalingen afgerond in 
2016 
Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de 
Bijbel lezen in hun eigen taal. In 2016 kwamen in 
dertig talen voor het eerst bijbelvertalingen beschik-
baar, onder meer in het Surinaams. Dit meldt United 
Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de 
bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. 
Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. 
Voor ongeveer 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel 
nog niet in hun eigen taal te lezen.  
 

Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek 
Voor wie z’n (klein)kind op een speelse manier met 
de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het Alef 
Doeboek.  
Dit boek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, 
tests, puzzels en strips, maar ook proefjes en weetjes. 
Deze diversiteit aan werkvormen is afgestemd op de 
verschillende leervoorkeuren van kinderen: lezen, 
doen en ontdekken.   
Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het 
NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar. 
Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95 
verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenoot-
schap.nl/alef. 
 

Eerste bijbel voor baby’s 
Met de Babybijbel kunnen ouders hun baby vanaf 4 
maanden uit de Bijbel voorlezen. Sfeervolle vertellin-
gen, liedjes en illustraties afgestemd op deze leeftijd 
brengen de bijbelverhalen dichtbij baby’s en peuters. 
De Babybijbel is ontwikkeld door het Nederlands 
Bijbelgenootschap en uitgebracht door Royal Jong-
bloed. Hij kost € 16,95 en is verkrijgbaar via royal-
jongbloed.nl, de (christelijke) boekhandel en via on-
line kanalen. 
 

Bijbelvertaling in Kikongo voor Angola 
Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. 
Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in 

Angola. Een nieuwe bijbelvertaling is hard nodig, 
omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna 
niet meer te lezen is. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het werk 
aan een nieuwe bijbelvertaling die de rijkdom van  
de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge men-
sen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger 
Diludama Manuel, die het project coördineert. ‘Men-
sen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, omdat 
die hen helpt het woord van God te begrijpen in hun 
eigen taal. 
 
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 
 
 

 
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               
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 3 september 2017. 
Kopij moet uiterlijk maandag 21 augustus 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/
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Kerkdiensten 
 
 
 
 
 
zondag 2 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Wildenbeest 
deurcollecte: jeugdwerk 
 
zondag 9 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: kerkradio 
 
zondag 16 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: orgelfonds 
 
zondag 23 juli 
10.00 uur de heer S. Kuyt, Lichtenvoorde 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
 
zondag 30 juli 
10.00 uur ds. M. Andela-Hofstede, Aalten 
welkom: mevrouw Ton 
deurcollecte: pastoraat 
 
 
kindernevendienst: 2 juli 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de 
Johanneshof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zondag 6 augustus 
10.00 uur mevr. J.W. Hengeveld, Eibergen 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: energie 
 
zondag 13 augustus 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
welkom: mevrouw Houwers 
deurcollecte: kia-zending 
 
zondag 20 augustus 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: family help programm 
 
 
zondag 27 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
akz-dienst 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 3 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei 
 
 
 
 
                              
        
 


