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O Heilige Geest, duif van God.  
Daal op ons neer.  

Vervul, neem ons geheel.  
Toon Uw heerlijkheid, O Heer.  

 
Geest van God, doop ons met vuur.  

Vogel van het Licht.  
Maak ons brandend van verlangen.  

Het oog op Jezus gericht.  
 

Charmaine, 
bron: gedichtensite.nl 
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De K.C.R.M.  
 
Even buurten bij de buurvrouw. Val in een ge-
sprek over het verschil tussen een reddingsvest 
en een zwemvest. Buurvrouw heeft een lief 
kleinkind en een grote vijver. Vandaar dit boei-
ende thema. Voor wie het weten wil, het zwem-
vest helpt je. Maar je moet zelf de juiste koers 

en positie (hoofd boven water!) kunnen houden. Het 
reddingsvest is voor als je dat niet meer kan. Als je 
buiten westen bent.  Het zorgt dat je automatisch  op 
de rug draait,  met het hoofd omhoog en het gezicht 
vrij. In vaktaal: het eerste is een hulpmiddel, het 
tweede een redmiddel.  
 
Mocht iemand  denken:  vanwaar deze informatie, 
niet iedereen gaat toch van de zomer met de boot op 
stap? Weet ik. Maar het helpt me op weg naar de 
clou van mijn verhaal. 
 
Een zaterdag in mei. In Enkhuizen. De open dag van 
de K.N.R.M. Dat is de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij. Voor ik het besef heb ik ja gezegd 
op de vraag of ik een rondje mee wil met de red-
dingsboot. Vrij rustig steken we van wal. Maar dat 
verandert al snel als we op het IJsselmeer komen. 
Geen idee hoeveel knopen we varen. Wel het idee 
dat het lijkt op een achtbaan of erger in een gigan-
tisch pretpark. We zullen de maximale snelheid van 
ruim 60 kilometer per uur niet gehaald hebben, maar 
het was hard zat. Zeker voor iemand die zelfs de 
zweefmolen al eng vindt. En wiens beste herinnerin-
gen op dat vlak teruggaan naar  de kleuterdraaimo-
len. En dan ook nog naar het veilig ronddraaiende 
brandweerautootje in plaats van zo'n eng bewegend 
paard.   

 
 
Daarom vind ik het verbazingwekkend dat ik die za-
terdag niet bang ben. Sterker nog, ik voel me een 
soort van veilig als ik naar de ruggen kijk van de 
schipper en zijn maten. In enorme reddingspakken. 
Met helmen  en microfoontjes. Ze weten wat ze 

doen. Ik heb er vertrouwen in. Zij redden het wel. Zij 
redden mij wel als het moet. 
En dan kom ik bij waar ik naartoe wil. Naar aanleiding 
van een  zinnetje uit het liedboek: Loof God, Hij 
stuurt het schip der kerk dat naar de morgen vaart 
(273 vers 2). Of het zinnetje over een schip met kost-
bare lading zoals te lezen valt in een ander lied (434). 
Wat betreft die kostbare lading, daar zie ik wel wat 
in. Is me duidelijk. En die lading wil je als kerk delen. 
Uitdelen.  
 
Maar is de kerk ook een reddingsboot? Kan je zeggen 
dat de ark een reddingsboot was?  Zijn wij dan een 
ark?        

                  
En wie zijn wij zelf dan? Personeel van de K.C.R.M. , 
de Koninklijke Christelijke Redding Maatschappij, of 
geredde drenkelingen? Zeg het maar.  
 
Misschien kan je zeggen dat we allebei kunnen zijn. 
Soms gooi jij iemand een reddingsboei of reddings-
vest toe. Soms gooit een ander jou een reddingsboei 
of reddingsvest toe. Of soms komt er redding van 
hogerhand. Van die ongrijpbare die het roer in han-
den heeft. Misschien ook kan jij of kan die  ander zelf 
het hoofd wel boven water houden, zelf wel koers 
houden. Heb jij of  heeft die ander genoeg aan dat 
zwemvest, dat hulpmiddel. In de vorm van een lied. 
Een middag van de PVG. Een gesprek tijdens de koffie 
op zondag. Een zin uit een preek. Een beetje belang-
stelling.  
 
In zo'n kerk, zo'n soort reddingsboot, voel ik me vei-
lig. Hoe hard hij ook tegen de golven opbotst. De 
golven van wat er in de wereld gebeurt. De golven 
van wat om ons heen gebeurt. De golven van wat in 
eigen kring gebeurt misschien.  
 
Nog één kleine vergelijking met de K.N.R.M. Ze stel-
len duidelijk dat ze iedereen helpen. Ongeacht of 
iemand lid is van de K.N.R.M. Ongeacht of iemand 
donateur is. Ongeacht of iemand door eigen stomme 
schuld of door omstandigheden of anderen in de 
problemen is gekomen. Ik spreek voor mezelf natuur-
lijk, maar ik denk dat dat ook is wat een kerk moet 
doen. Redden wie er te redden valt. Als het goed is 
valt niemand buiten de boot. 
                                                                                      Marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Een ‘Groene Kerk’? Heeft u er al eens over ge-
hoord? Misschien niet voor iedereen bekend 
maar al enkele jaren staan we officieel bekend 
als een ‘groene kerk’. Het bordje met bijbeho-
rend opschrift is te vinden bij de kapstok bij de 

ingang van de Johanneskerk.  
 

 
 

Het heeft er mee te maken dat we als kerk milieube-
wust willen zijn. Het is terug te vinden in de verwar-
ming (een warmtepomp, die zorgt voor een 50% 
minder CO2-uitstoot) en het gebruik van energiezui-
nige verlichting. En voor de toekomst gaan we zeker 
kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Als kerk 
hebben we tenslotte een voorbeeldfunctie als het 
gaat om verantwoord omgaan met de schepping. 
Voor meer informatie over groene kerken kunt u 
terecht op de website: www.groenekerken.nl  
 
In het komende seizoen van Vorming & Toerusting 
komt dit thema nadrukkelijk aan de orde, als weer-
man Reinier van den Berg bij ons te gast zal zijn om 
ons bij te praten over ‘klimaat op hol’. Het wordt vast 
en zeker weer een boeiende en inspirerende avond. 
Zoals we al heel wat meer mooie avonden voor u in 
petto hebben (maar daarover een andere keer meer). 
 
Kerk en energie: ze zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Als kerk ‘draaien we’, zo zou je kunnen 
zeggen, op alternatieve energie. Dát zien we zeker 
terug bij het komende Pinksterfeest. Gods Geest krij-
gen we aangereikt in de vorm van alternatieve ener-
gie! De wind begint te waaien (windenergie) en 
vlammen als van vuur verschijnen boven de hoofden 
van de leerlingen van Jezus (zonne-energie?). Bij de 
Kliederkerk op 11 juli gaan we, letterlijk en figuurlijk, 
spelen met dit gegeven. 
 

Groene energie (of we het nu ontlenen aan het Pink-
sterfeest, of aan een inspirerende wandeling of fiets-
tocht in de prachtige groene natuur) mag ons bewust 
maken hoe we in het geloof ‘anders’ in het leven 
staan. Niet noodzakelijkerwijs ‘alternatief’ maar met 
oog voor de heiligheid (in Gods ogen) van mensen in 
plaats van een alomtegenwoordige en almachtige 
economie. En dát is goed om een moment bij stil te 
staan... maar niet te lang, want die groene energie en 
die groene kerk moet wel handen en voeten krijgen 
in de wereld waarin we leven! Ik wens iedereen dan 
ook van harte veel energie en geestkracht toe. 
 

met een energierijke groet, Hans Hinkamp 

 
Doopdienst 
Op 17 maart was het een prachtige dag voor Mario 
en Aline Geverinck, G.J. Doorninkweg 6 Lichtenvoor-
de. Op die dag werd hun dochter Elin geboren. Na-
tuurlijk is ook grote zus Aline hier heel blij mee. 
Op 25 juni willen we in een feestelijke doopdienst 
vieren dat de naam van Elin in de doop verbonden 
mag worden aan de Naam van God: Ik ben bij je. Ie-
dereen is uiteraard van harte welkom! 
Mochten er meer ouders zijn die een kind willen laten 
dopen laat het mij dan even weten! 

Hans Hinkamp 
 

AKZ-kerkdienst 2 juli 
Op 2 juli is de dienst (op veler verzoek!) in de Achter-
hoekse streektaal. Meer info in de volgende Op Weg.  

 
Duif van God 
O Heilige Geest, duif van God.  
Daal op ons neer.  
Vervul, neem ons geheel.  
Toon Uw heerlijkheid, O Heer.  
 

Geest van God, doop ons met vuur.  
Vogel van het Licht.  
Maak ons brandend van verlangen.  
Het oog op Jezus gericht.  
 

Opdat, tot "overlopens" toe,  
Uw levend water strome.  
Vanuit de Gods rivier,  
Uw liefde in ons wone.  
 

Laat ons delen in dát heil.  
Bedauw ons met die regen.  
O Heilige Geest, duif van God,  
deel uit Uw rijke zegen.  
 

Opdat Úw Naam verheerlijkt wordt.  
"Ik zal zijn, Ik ben die Ik ben",  
Jezus Christus, Zoon van God.  
U, de Eeuwige. Amen! 
 

Charmaine, gedichtensite.nl 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Hemelvaart is geweest en aanstaande zondag vieren 
we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de 
Heilige Geest. De Geest die wij als krachtbron op on-
ze levensweg allemaal zo nodig hebben, vooral in die 
momenten als er zoveel in ons leven gebeurt, in situ-
aties die nauwelijks te bevatten zijn. Er zijn ook 
mooie momenten als verjaardagen, huwelijksjubilea, 
geslaagde behandelingen. Wat mooi dat we er in al 
die momenten voor elkaar mogen zijn. 
 
De maanden van vakantie breken weer aan. Velen 
trekken er op uit, dichtbij of verder weg. Ook zijn er 
onder u die niet kunnen genieten van een vakantie 
maar soms wel verrassende ontmoetingen hebben. 
Voor u allen een goede zomerperiode met licht-
puntjes, waardoor een dag, op het oog een dag als 
alle andere dagen, ineens heel anders kan worden.  
 
Ter inspiratie een spreuk van Toon Hermans : 
 
Mijn liefste wens 
opnieuw geloven in de mens, 
niet altijd wijzen op zijn falen 
maar duizend malen weer herhalen 
dat hij een deel is van Gods plan, 
daar wordt de wereld mooier van.  
 
Meeleven met  
De heer Richard Wibier,  Zuivelstraat, moet licha-
melijk steeds meer inleveren, de pijn wordt erger. 
Het is heel fijn dat er goede zorg wordt verleend door 
artsen en in de thuissituatie. We wensen hem en zijn 
gezin heel veel sterkte. 
Meeleven met allen die lichamelijk steeds meer in 
moeten leveren, met hen die een medische ingreep 
moesten of moeten ondergaan. Alle zieken thuis,  in 
een verpleeghuis, en allen die om hen heen staan, 
sterkte en Gods zegen gewenst.  
 
Vakantie 
Mijn vakantie is van 12 juni tot en met 9 juli, in die 
periode kunt u in dringende gevallen een beroep 
doen op ds. Hinkamp. 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 

 
 

 
 
 
 
 

In memoriam Willie Bod – Elferink 
 
Op de rouwkaart staat: 
“Waar je ook bent, ik zal niet weten, niet in tijd 
en afstand te meten. Ik heb je bij me, diep in 
mij, daarom ben je zo dichtbij. 
Na een langdurige ziekte is toch nog onver-
wacht en veel te vroeg overleden mijn lieve    

          vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma     
          Willie Bod – Elferink. 
          Geboren op 29 oktober 1953, overleden 10 mei  
          2017.” 
Ineens was ze er niet meer, en zoals op de rouwkaart 
staat, veel te vroeg. Al 35 jaar was ze ziek en moest 
ze door toenemende benauwdheid lichamelijk steeds 
meer inleveren. Van de Vragenderweg werd er ver-
huisd naar de Planetenstraat, naar een woning met 
een slaapkamer op de begane grond omdat het trap-
lopen niet meer lukte. Ook het gehoor was slechter 
geworden, met als gevolg dat sommige opmerkingen 
niet altijd goed werden begrepen en er soms een niet 
te plaatsen reactie werd gegeven. Regelmatig vond er 
een opname plaats in het ziekenhuis. Ondanks be-
perkingen deed Willie Bod wat in haar vermogen lag. 
Zelf ervoer ik de gastvrijheid, de trots waarmee gesp-
roken werd over de kleindochters en de kleinzoons, 
over de kinderen die altijd voor hen klaar stonden.  
De laatste maanden was er nog meer zorg nodig en 
kon zij niet lang alleen zijn vanwege de grote kans 
van vallen. Maar mooi te zien hoe zij en haar man  
elkaar aanvulden. Wat de een niet kon deed de an-
der. Na weer enkele opnames werd ze eind april op-
genomen in de Pronsweide om lichamelijk aan te 
sterken, te revalideren en tot rust te komen. 
Toen ik haar daar bezocht zei ze dan ook er alles aan 
te willen doen om naar huis te kunnen. “Ik doe mijn 
best, meer kan ik niet.” Helaas mocht dit niet baten. 
Tijdens de dienst in het crematorium is in de over-
denking gesproken over woorden uit Psalm 139, de 
psalm waar David spreekt van Gods voortdurende 
betrokkenheid die hij in zijn leven heeft mogen erva-
ren, voortdurend was er Gods hand die hem  leidde. 
Of zoals het volgende lied verwoordt: “Neem Heer 
mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’ eeu-
wige stranden, de ruste vind.” Die rust heeft zij nu 
gevonden. We wensen haar man, kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit 
verdriet.  
Heel fijn dat de familie zelf in de dienst van zondag 21 
mei het gedachtenisblaadje bevestigde aan de ge-
dachtenisboom.  
 
                                        Kerkelijk werker Gaatke Braam 

 
 



5  

Bloemengroet 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht  bij :              
 
30 apr. de heer B. Scholten 
              Rapenburgsestraat 44. 
              en  de heer J. Devillers   
 Varsseveldseweg  7/8 
  7 mei  mevr. Orriëns    
 Aagtemanweg  5 
14 mei  fam. Bannink 
 Oude Aaltenseweg 20 
21 mei  de heer F. Gerritsen 
 Op den Akker 35  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 
 
  5 juni  de heer  E.J. Wamelink 
              Antoniushove kamer 206 
              7131 CW  Lichtenvoorde 
 89 jaar 
11 juni  de heer J.H. Schutte 

Potgieterstraat 20 
 7131 NK Lichtenvoorde 
 88 jaar 
21 juni  de heer G. Lubbers 
 Schubertstraat 3 
 7131 AL Lichtenvoorde 
 76 jaar 
22 juni  mevr. H. Schutte – 
              Wamelink 
              Potgieterstraat 20 

7131 NK Lichtenvoorde  
87 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. 

Pinksterlied 
Met Pinksteren breekt het evangelie door, naar men-
sen van allerlei landen en talen. Gods Geest gaat de 
wereld rond en bezielt de mensen met kracht van 
God om alles waar Jezus voor leefde (en stierf) uit te 
dragen. Over die Geest van God, de heilige Geest, 
gaat het volgende lied, in een vertaling in het Achter-
hoeks dialect. 
 

De Geest van God wil as een wind 
  
De Geest van God wil as een wind 

de vrede vleugels geven, 

as aosem die ons laeven gif 

as onrös die löt beven, 

die as een storm dörft op te staon, 

geweld en kwaod dörft tegengaon, 

een koele zucht die zuvert. 
 

De Geest van God is as een vuur,  

as vlammen, fel bewaogen, 

verterend wat an onrecht laeft, 

een gloed,die dreugt de traonen.  

Een vonke hoppe in de nacht, 

een lech, dat wenkt en op ons wacht, 

een warmt’ in hart’ en ogen. 

  

In stilte warkt de Geest van God, 

drif an met zachte krachten, 

een wieze moeder die ons waart, 

een bron van goeie machten. 

Ze gif ons moed um deur te gaon, 

zörgt da-w mekaar’ weer könt verstaon, 

umgif ons as een mantel. 

 
bron: Leedbook, in het Achterhoeks en Liemers 
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De diaconie heeft het volgende project on-
dersteund: 
 
De Regenboog groep 
 
Mensen die het alleen niet redden 
Je kansen om maatschappelijk te slagen, zijn 
groter als je kunt profiteren van een sociaal 

netwerk. Gaat er iets mis in je leven (je verliest je 
baan, je gaat scheiden en moet je huis uit), dan kun je 
terugvallen op je familie en vrienden. Het netwerk 
fungeert als vangnet in problematische tijden. Men-
sen zonder zo’n vangnet zijn op zichzelf aangewezen. 
Het risico neemt dan toe dat ze afglijden naar ar-
moede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische klachten 
of verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben 
ook recht op hulp. 
 

Voor mensen in sociale armoede 
Bij De Regenboog Groep dromen we van een wereld 
waarin iedereen voldoende geld heeft om zijn of haar 
dromen waar te kunnen maken. In de realiteit wer-
ken we met het idee dat armere mensen altijd een 
plekmoeten kunnen hebben in de stad. Dat de stad 
sociaal blijft voor mensen met minder geld, voor een-
zame mensen, voor mensen zonder dak boven hun 
hoofd. De laatste jaren neemt de kloof tussen arm en 
rijk in de stad toe. Een op de vijf Amsterdamse gezin-
nen leeft op of onder de armoedegrens. Het centrum 
van de stad verrijkt en de minder bedeelden verdwij-
nen naar wijken buiten de ring. Ontmoetingen tussen 
arm en rijk vinden niet langer automatisch plaats. 
 

Wij willen mensen verbinden 
De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen 
en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. 
Ook dus van kwetsbare mensen die al moeite genoeg 
hebben het eigen hoofd boven water te houden. De 
kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer 
werken om rond te komen. Een warm hart voor een 
ander kost tijd en geld. Van beiden is minder be-
schikbaar. Wij motiveren en mobiliseren mensen om 
zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. 
 
Met structureel minder geld voor sociale voorzienin-
gen en een toenemende druk op de welvaart van de 
bevolking, neemt het risico toe dat mensen in sociale 
armoede tussen wal en schip belanden. Daarmee 
komt ook een menswaardig bestaan onder druk te 
staan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een 
menswaardig bestaan: een dak boven je hoofd, drie 
gezonde maaltijden per dag, schone kleding en het 
gevoel dat je er niet alleen voor staat. 
Wij dromen van een stad waarin plek is voor ieder-
een.  
 
http://www.deregenboog.org/ 

Deurcollectes juni  
 
4 juni KIA-Zending 
 
Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua 
 
In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschap-
pen op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt 
maar twee keer per jaar een priester langs. Het ei-
genlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan 
door leken. Zij hebben echter beperkte kennis van de 
Bijbel en theologie. Partnerorganisatie Teyocoyani 
leidt leken op voor het kerkenwerk. Teyocoyani be-
zoekt de gemeenschappen en geeft er een langere 
tijd meerdere trainingen in kennis van de Bijbel en 
gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze verande-
ren en groeien de gemeenten zichtbaar.  

 
 

11 juni KIA-Werelddiaconaat 

 

Hulp voor straatkinderen en hun ouders 

 

In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden 
kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken 
gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, 
verslavingen of drugsoverlast. Veel straatkinderen 
hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspec-
tief. Zij lopen een groot risico te worden meegezogen 
in criminele activiteiten. Met sport en  spel vergroot 
de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrou-
wen van straatkinderen en hun vertrouwen in ande-
ren. Ook leren kinderen communiceren en conflicten 
oplossen. Daarnaast werkt de stichting aan het her-
stel of verbeteren van het contact met ouders. In 
2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen. 

http://www.deregenboog.org/
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18 juni KIA-Binnenlands diaconaat 
 
Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
 
Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en 
financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en 
aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blij-
ven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitge-
procedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 
heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgepro-
cedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben 
op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor te 
bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een 
netwerk in het land van herkomst op te bouwen en 
voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk. 
Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig.  

 
 
 
25 juni Kindernevendienst 
 
 

Opbrengsten collectes april  
 
2-apr Giro 555 / hongersnood Afrika  € 270,62  
9-apr Kia Collecte    € 181,20  
13-apr Onderhoud gebouwen     € 14,00  
14-apr Bloemen kerk      € 24,90  
15-apr Eredienst      € 18,80  
16-apr Cantorij                  € 124,83  
23-apr Eredienst en kerkmuziek (PKN)    € 38,90  
30-apr Jeugdwerk (PKN)     € 71,55 
 
                                                       Namens de diaconie: 

Jeroen Wildenbeest 
 
 
                                                                     
 
 
            
 
                                                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                      
                                                                
 
 
 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder 
gebed. Deze keer een gebed dat past bij Pink-
steren. Het is een zevenvoudig gebed, waarbij    
zeven (het heilige getal van de voltooiing) ook  

            aansluit bij de gaven van de heilige Geest. 
 
-Kom, Adem van God,  
blaas ons leven in  
en maak ons tot mensen  
die handelen in uw Geest,  
opdat wij uw schepping in stand houden  
en verder laten groeien. 
 

-Kom, Kracht van God,  
ondersteun ons in onze zwakheid,  
versterk onze goede wil,  
dat we het goede willen voor iedere medemens  
en daaraan ook daadwerkelijk inhoud geven  
in ons dagelijks leven. 
 

-Kom, Vuur van God,  
maak ons vurig en enthousiast,  
roep ons wakker uit de slaap  
van sleur en gewenning  
opdat we ons geestdriftig zouden inzetten  
voor Jezus’ idealen. 
 

-Kom, Wijsheid van God,  
geef ons inzicht in goed en kwaad,  
geef ons een beter zicht  
op alles wat beter kan,  
zowel in ons eigen leven 
als in onze samenleving. 
 

-Kom, Stormwind van God,  
zet ons in beweging,  
opdat we niet passief achteroverleunen  
uit gemakzucht,  
dat we niet wegzakken  
in het drijfzand van egoïsme  
en zelfoverschatting. 
 

-Kom, Licht van God,  
verlicht onze levensweg  
opdat wij Jezus’ Boodschap  
steeds beter gaan verstaan  
en de mogelijkheden zien  
om die Boodschap  
in ons eigen leven waar te maken. 
 

-Kom, Liefde van God,  
leer ons wat echte liefde betekent.  
Hoe we die waar kunnen maken aan elkaar,  
niet alleen aan hen die we aardig vinden  
maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben. 
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Scheppingsverhaal voor atheïsten 
Wat moet je doen als je de volgende keuze krijgt 
voorgelegd: òf je gelooft in het letterlijke scheppings-
verhaal zoals dat in de Bijbel staat, òf je gelooft in de 
evolutietheorie. 

 
Ik kan je alvast verklappen dat veel tieners afhaken 
bij deze onzinnige keuze. Niet alleen krijg je op school 
geleerd dat we leven op een aarde die miljoenen 
jaren oud is, ook de wetenschap wijst dit allemaal 
keer op keer uit. Dus als je moet kiezen tussen vast-
houden aan ‘geloven’ in een verhaal waarvan je aan 
je water voelt dat het allemaal niet zo kan zijn ge-
beurd, òf je gelooft dan maar niet, dan kiezen veel 
mensen logischerwijs uit dat laatste: dan maar niet 
meer geloven. Ja, dat begrijp ik wel. Vaak wordt er 
een soort dwangmatig denken uit de kast getrokken: 
als dat verhaal niet letterlijk waar is, dan kan ik de 
rest van de Bijbel ook wel weggooien. Nou, dat doen 
ze dan dus ook ja. 
 
Actueel verhaal 
Als je jezelf atheïst of agnost of iets dergelijks noemt, 
omdat je niet kan geloven in dat scheppingsverhaal, 
of als je het vraagstuk van de schepping maar even 
lekker voor je uitschuift, dan moet je even luisteren. 
Want het oude verhaal zou wel eens verrassend ac-
tueel kunnen zijn. 
 
Een scheppingsverhaal beschrijft de geschiedenis van 
het ontstaan van wat bestaat. En de Bijbel is zeker 
niet het enige religieuze of culturele verhaal dat de 
schepping beschrijft. 
 
Het Bijbelse verhaal vertelt dat God in het allereerste 
begin de hemel en aarde schiep, dat dag na dag er 
nieuwe bouwblokken worden toegevoegd tot het 
uiteindelijk af is. En vervolgens vertelt de Bijbel het 
verhaal nog eens een keer, maar vanuit een ander 
perspectief, nu namelijk vanuit het perspectief van de 
mens. In dat tweede verhaal wordt een verhaal ver-
teld van het paradijs waar de mens leeft, waar een 
boom is waar niet van gegeten mag worden, van een 
valse slang en van de mens die van de verboden 
vrucht eet. 
 
Scheppingsverhalen 
Nu zijn er ook Babylonische, Egyptische, Oudnoorse 
en nog veel meer andere varianten van scheppings-
verhalen bekend (lees dit overzicht bijvoorbeeld).m 

Ze hebben allemaal een andere gezichtspunt, ze ver-
schillen soms heel erg terwijl er ook grote overeen-
komsten zijn. Wat ze allemaal in ieder geval doen is 
proberen duidelijk te maken waar wij mensen van-
daan komen, wat het doel was van deze schepping en 
hoe het komt dat er zoveel mis is in de wereld. 
 
Wat moet je met het scheppingsverhaal? 
Moet je het scheppingsverhaal uit Genesis 1 tot 3 per 
se letterlijk geloven om gelovig te zijn? Eerlijk gezegd 
vind ik dat een enge benadering van de Bijbel, zeker 
van de oude verhalen die zijn overgeleverd uit ver 
vervlogen tijden. Kan je je niet voorstellen dat de 
mensheid door de eeuwen heen zich heeft afge-
vraagd waarom de wereld eruit ziet zoals die eruit 
ziet, waarom de mens is zoals deze is, waarom er iets 
van goed en iets van kwaad in deze wereld is en 
waarom de mens zelf ook zo vaak een rol speelt in 
het kwaad? 
 
Het allereerste verhaal over de mens, het oerverhaal 
van de mens, wordt doorgegeven in het scheppings-
verhaal van de Bijbel. Als een echo uit vervlogen tij-
den krijg je een prachtige schets van het ideaalbeeld 
van de perfecte mens in de perfecte omgeving: de 
zondeloze mens die onbevangen en in alle puurheid 
geniet in het paradijs. Er is niets meer en er is niets 
meer te wensen over. Alles wat er is, staat de mens 
tot zijn beschikking. En alles is goed. 
 
Heb je het? Dus alles is puur en perfect. Ja? 
Duidelijk dat dit de situatie is die in het scheppings-
verhaal wordt verteld? 
 
Niets meer te wensen over 
Nou, in deze setting is de mens dus. En ja, als er niets 
meer is dan je toch al hebt, kan je ook niets meer 
wensen hè. 
 
Of wacht… Stel je nou toch eens voor dat er tòch 
meer is. Maar dat jij daar niet van weet. Zou je dat 
dan ook willen hebben? Dus meer dan je je nu kunt 
voorstellen? 
 
Vind je het een gekke vraag? Nou, misschien is dit 
wel het issue. Want heel slinks komt een slang naar 
de mens en stelt een paar simpele vragen: ‘Is het 
waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele 
boom in de tuin mogen eten?‘ (Genesis 3:1) Tja, eens 
kijken, nou, we mogen alles eten, van alles genieten, 
alles staat tot onze beschikking. Er is teveel om van te 
genieten, maar het is er allemaal. Behalve dan één 
plek, daar is iets mee. Giftig of zo. Niet goed in ieder 
geval, daar zouden we dood aan gaan. Dus ja, we 
hebben alles, genieten van alles en lopen wijselijk om 
die slechte boom. Het is hier fantastisch! 
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Verboden vrucht 
Niets aan het handje zou je zeggen. Maar helaas, 
want stel je nou toch eens voor dat je meer zou kun-
nen zijn en meer zou kunnen worden als je van die 
verboden vrucht zou eten. Dan wìl je dat toch ge-
woon per se ook! En opeens komt er een gevoel van 
onrecht boven. Het zou toch wat zijn als we het nog 
beter hadden kunnen hebben dan we het nu hebben, 
maar iemand houdt iets achter! En ja, de rest is ge-
schiedenis. Eva pakt een verboden vrucht. Adam eet 
mee. Foute boel. Geen paradijs. En alle ellende heb-
ben we hier dus vervolgens aan te danken. 
 
Scheppingsverhaal voor nu 
Vertelt het oerverhaal van de mens niet gewoon het 
verhaal van de mens uit de 21e eeuw? Laten we het 
gewoon eens dichtbij huis houden. Nederland hoort 
bij de rijkste landen van de wereld. Hoe rijk we het 
ook hebben, nog steeds kan je het gevoel hebben dat 
je recht hebt op meer. Er is een soort honger die 
maar niet gestild kan worden. Ik moet meer en ik heb 
er recht op! 
 
Ja. Zo zit de mens in elkaar. 
 
En precies dàt heeft de mensheid door de eeuwen 
heen best wel doorgehad. Er zit een ontevredenheid 
in de mens die erg gemakkelijk aangesproken kan 
worden. Want je weet dan wel niet dat er meer is, 
maar àls er meer is dan heb ik daar ook recht op! 
 
In een van de andere oude documenten (maar een 
stuk recenter dan het oerverhaal) staat de bekende 
uitspraak: ‘De wortel van alle kwaad is geldzucht.‘ (1 
Tim 6:10). 
 
Er is maar weinig veranderd. 
 
Kijk in de spiegel 
Zo is het scheppingsverhaal ook gewoon een verhaal 
voor iedere gelovige, atheïst, ondernemer, student 
en politicus anno 2017. Want om te kijken naar het 
kwaad in deze wereld hoef je geen zwart schaap te 
zoeken in het verre verleden en met constructies te 
komen van oerzonde en zo. 
 
Als jij en ik vandaag gewoon eerlijk in de spiegel kij-
ken, zouden we toch moeten toegeven dat dat oude 
scheppingsverhaal misschien ook wel over jou en mij 
gaat. En dat het een krachtige waarschuwing is: in al 
die eeuwen zijn we geen steek veranderd. 
 

Bron: Wouter van der Toorn, www.creatvov.nl 
 
 
 

Expositie van de zussen Ank en Ineke 
 
Wij houden allebei van tuinieren en foto’s maken. 
Vooral bloemen fotograferen vinden wij leuk. 
Deze keer hebben we gekozen voor bloemen uit ei-
gen tuin. Door de fotolens zie je hoe bijzonder bloe-
men zijn en ook de details waar je zo gewoon aan 
voorbijgaat. Als je iets op de foto wil zetten, bekijk je 
de dingen anders, intenser. Door om je heen te kij-
ken, ontdek je weer extra hoe mooi de natuur is, ook 
dichtbij huis. En gewone tuinbloemen worden 
plaatjes die het bekijken waard zijn. 
 
                                                           Ank Rutgers –Hoitink 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 

 

 
O Geest, o heilig vuur 
 
O Geest, o heilig vuur 
dat uit de hemel viel, 
een stormvlaag door het hart, 
een branding in de ziel, 
breek uit in nieuwe gloed  
en steek de tongen aan, 
een lofstem eensgezind, 
een lied niet te weerstaan. 
 
Getroost te zijn, verrukt 
van weerlicht en van wind, 
geliefd te zijn en puur, 
verwonderd als een kind; 
hoe hartverwarmend is 
de vlam van uw mystiek, 
de nacht is zonneklaar, 
de stilte is muziek. 
 
Er klinkt een erewoord, 
een klaar getuigenis, 
Gij schept een nieuwe eeuw, 
een rijk dat vrede is; 
hoezeer zal alle haat 
geveld zijn en verdaan, 
de liefde zegeviert, 
o Geestdrift vuur ons aan. 

    Jaap Zijlstra 
    (uit 'Olijftak') 

 
 
 

 

http://www.creatvov.nl/
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Over spreuken en verhalen 
Het boek Spreuken is een verzamelwerk van overwe-
gend korte spreuken. Ze willen de lezer kennis, prak-
tische levenswijsheid en moreel besef op allerlei ge-
bied bij te brengen. 
 
Titel van het boek 
Het boek Spreuken is genoemd naar het opschrift 
waarmee het begint: ‘Hier volgen de Spreuken van 
Salomo’. 
Veel spreuken worden aan koning Salomo toege-
schreven. Hij staat bekend als de meest wijze koning 
die Israël ooit gehad heeft. Hij zou meer dan 3000 
spreuken gemaakt hebben, en 5000 liederen (zie 1 
Koningen 5:12-14). 
Maar het boek bevat ook spreuken van andere wij-
zen, zelfs van buiten Israël (zie onder andere Spreu-
ken 22:17-24:34).  
 
Thema’s 
Het boek Spreuken is het bijbelse wijsheidsboek bij 
uitstek; het geeft een indruk van wat in het oude 
Israël als wijsheid werd beschouwd. Bij de vraag wat 
en wie wijs is, speelt het ontzag voor God een grote 
rol. Echte wijsheid nastreven betekent ontzag hebben 
voor God en leven volgens zijn wetten. 
Het boek bevat vooral spreuken met praktische wijs-
heid en levenskunst, over: 
 
de omgang met mensen in allerlei verhoudingen en 
situaties; 
goede manieren; 
eerlijkheid en betrouwbaarheid in het zakendoen; 
de juiste levenshouding. 
Steeds staan bescheidenheid, geduld, mildheid en 
zorgvuldig gedrag voorop. 
 
Genre 
Spreuken behoort tot de zogeheten wijsheidslitera-
tuur. Deze literatuur is waarschijnlijk ontstaan in de 
kringen van professionele schrijvers die in dienst wa-
ren van paleizen en tempels. Het doel ervan is de 
lezer of toehoorder kennis en moreel besef bij te 
brengen. 
 
Levenswijsheid 
Binnen het Jodendom spelen én verhalen é spreuken 
een belangrijke rol. Veel joodse verhalen komen uit 
de mondelinge geloofsleer die pas later is opgeschre-
ven in bijvoorbeeld de talmoed (400 na Chr.) en de 
midrasjverzamelingen (van 400 na Chr. tot 1350 na 
Chr.).  
 
Het volgende verhaal komt uit een midrasjverzame-
ling en gaat over een van de geboden die het geloof 

voorschrijft. het sluit mooi aan bij de wijsheid te vin-
den in Spreuken 15: 31, 32:  
‘Je bent wijs als je leert van het leven. Als je niet luis-
tert naar kritiek, blijf je dom, maar als je luistert naar 
goede raad, word je wijs. 
 

Het ondankbare hert 
Een stel jagers jaagden op herten. En zij ontdekten er 
één naast een grote tuin. Toen zij het naderden, 
sprong het over het hek. Het hert liep de tuin in en 
verborg zich tussen de struiken. De jagers liepen er 
achteraan, doorzochten de hele tuin, maar konden 
het niet vinden, want de struiken verborgen en be-
schermden het. Toen de jagers zagen dat zij vergeef-
se moeite deden, wilden zij hun zoeken al opgeven 
en weggaan.  
 
Toen het hert merkte dat zijn vervolgers hem met 
rust lieten, begon het de bladeren, die hem verbor-
gen, op te eten. Toen begon ieder blad, dat in de 
mond van het hert terecht kwam te zuchten. Daarop 
vroegen de takken aan de bladeren: "Waarom zuch-
ten jullie?"  
 
De bladeren antwoordden: "Wij zuchten niet over 
ons einde, maar om het ongelukkige hert, dat ons 
opeet. Weldra zal het door zijn achtervolgers ontdekt 
en gegrepen worden."  
 
Het hert luisterde niet naar de woorden van de bla-
deren. Het vergat wat de bladeren voor hem hadden 
gedaan, door hem voor zijn achtervolgers te verber-
gen. Het ging door de bladeren op te eten. Toen 
hoorden de jagers een geluid in de tuin, zij keken 
achterom en zagen het hert. Zij schoten en verwond-
den het. Toen het door zijn achtervolgers gegrepen 
werd, riep het: "Het is mijn verdiende straf, ik heb 
goed met kwaad vergolden. Ik was ondankbaar te-
genover mijn beschermers. Daarom kwam dit onge-
luk over mij." 
 

Hans Hinkamp,  
bronnen: debijbel.nl en beleven.org  

 
 

 
 
Kledinginzameling 

De kledinginzameling in de maand juni is op zaterdag 
de 24e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
Pinkstern op hemelvaartsdag. 
 
Erik hef der eigenlijk neet zovölle met, met dat dauw-
trappen. Vrog uut bedde en dan een ende fietsen, 
nae, dat is niks veur um. 
Maor ja, umdat vader en mooder mekare vrogger bi’j 
’t dauwtrappen hebt laern kennen, hebt dee der een 
traditie van emaakt um op hemelvaartsdag dauw te 
gaon trappen.  
Dat doo-t ze no al vieftien jaor. Aerst met zien twee-
tjes en later, too-t hee en zien zuster gebaorn waarn, 
met zien veern.  
Erik hef der eigenlijk nooit een probleem van emaakt, 
’t was gewoon zo.  Maor no hee naor de middelbaore 
schole geet, dech hee der anders ovver. Hee mot jao 
iedern morgen al um half zeuven op en zit um kwart 
ovver zeuven op de fietse veur de acht kilometer 
naor schole. En dan no ok op de vri’jen hemelvaarts-
dag nog weer? Nae, veur um hooft dat neet. 
Maor hee zol toch maor metgaon, had vader gistern 
ezegd. 
 
At ze naor een uurtjen fietsen bi’j ’t Grote Veld an-
komt, hef de ochtendzunne ’t gres al een butjen op-
edreugt.  
Vader stapt af en krig zich een daeken uut de fietsen-
tasse. Hee legt den een paar meter van het fietspad 
af in de wei opo de grond en geet der op liggen.  
Lies, ziene zuster, geet der naost liggen en mooder 
haalt de breudjes uut eur fietsentasse. Erik zög zic h 
ok een plaetsken op de daeken en geet ok liggen. 
Efkes later ligt ze met zien veern op de rugge naor de 
locht te kieken. 
  
Der drieft een paar kleine wolkskes ovver en inens 
vrög Lies: “Pappa,  waor hölt de hemel eingelijk op?” 
Pappa kik zien dochter an en vrög: “Hoo bedoel i’j 
dat?” 
“Noh, ik kieke hier naor de hemel en as ik thuus naor 
bovven kieke, dan kan ik ok naor de hemel kieken. 
Maor hölt de hemel eigenlijk argens op?” 
“Nae, natuurlijk neet”, zeg pappa, “I’j wet toch dat de 
aerde rond is? De hemel is ovveral, dee is ovver de 
hele aerde.” 
“Mor de juffrouw op schole vertelln maondag dat 
Jezus naor de hemel is egaonene. Dat wi’j daorumme 
vandage hemelvaartsdag hebt.”  
“Dat hef ze good”,  zei vader, “in de biebel steet dat 
Jezus naor de hemel is egaone.” 
“Maor waor in de hemel is Jezus dan?” Vrög Lies 
weer.  
"De hemel is ovveral, God is ovveral. Dat verhaal ver-
telt dat Jezus bi’j God heurt. Ovveral op de aerde kö-j 

de hemel zeen. Ovveral op de aerde wilt het verhaal 
van Jezus ons helpen. 
Jezus  is veur alle mensen, waor-t ze ok maor bunt,”  
zegt vader. 
 
Erik kik naor de wolkjes dee-t ovverdrieft. Dat vund 
hee nog neet zo gek edacht. Hee hef best wal wat 
vraogen bi’j sommige biebelverhalen. Dee klopt neet 
met wat hee op scholle elaerd hef ovver de wetten 
van de natuur, het heelal, de evalutietheorie. Maor 
hee hef ok elaerd da-j met verhalen meer könt ver-
telln dan met feiten allene. 
De uutleg van vader, daor kan hee wal wat met.  
Hemelvaart en Pinksteren bunt gin miraculeuze of 
mysterieuze gebeurtenissen van vrogger, maor ver-
halen dee-t vertelt dat dat van Jezus neet van ton en 
daor is, maor veur no en altied weer, veur iederene 
en ovveral. Dat verhaal wil iederene anvuurn um het 
te waogen met leefhebben en trouw waen, zoas Je-
zus dat edaone hef.   
 
Erik kik naor Lies, naor zien vader en mooder. Leef-
hebben en trouw waen, jao, daor kumpt opan. Maor 
good dat hee met egaone is.  
 
                                                                    Jan Leijenhorst 
                                                                          

 

Agenda 
 
07 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
13 juni  Verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
14 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
16 juni  Open Tafel  11.30 uur 
21 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
22 juni  Werkgroep ‘Herold’ 20.00 uur 
24 juni  Kledingbeurs  09.00 uur 
28 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
 
 

 
 

Giften 
 

Mevrouw G. Braam ontving een gift van € 10,=. Via 
mevrouw R. Tieltjes een gift van € 10,= voor de ou-
derling bloemendienst en mevrouw J. Pampermole 
ontving een gift van € 5,= voor algemeen kerkenwerk. 
Mevrouw T. de Bruijn kreeg een gift van € 10,= voor 
de restauratie van de kerk. 
Hartelijk dank! 
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Kindernevendienst 

Pinksterverhaal 
Met Pinksteren wordt in de kerk het Pinksterverhaal 
gelezen: 

"Toen het Pinksteren was waren alle leerlingen van 
Jezus bij elkaar in hetzelfde huis. Ineens stak er buiten 
een harde wind op. De ramen vlogen open en het 
waaide in het hele huis. Toen kwam er ook vuur bin-
nen. Het verdeelde zich in kleine vlammetjes boven de 
hoofden van de leerlingen.  

Wind 
Het eerste plaatje is dat van de wind. Er kwam ineens 
een hevige wind in het huis van de leerlingen. Daar-
mee wordt bedoeld: er gebeurde iets geweldigs, iets 
heftigs. De leerlingen, die moedeloos bij elkaar zaten, 
kregen ineens weer kracht. 

 

Vuur 
Het tweede plaatje is dat van het vuur. De leerlingen 
werden "vurig". Ze raakten "vol vuur", stonden "in 
vuur en vlam". Allemaal beelden om te zeggen: Ze 
voelden dat er iets geweldigs met hen gebeurde. Ze 
wilden erover vertellen, het aan anderen doorgeven. 
Daarom werden de vlammen "tongen". Het verhaal 
was voor iedereen bedoeld. Alle mensen hoorden het 
in hun eigen taal.   

 

 

 

 

HeiligeGeest 
Volgens het verhaal ontvingen de eerste leerlingen 
van Jezus met Pinksteren de "heilige geest". De geest, 
dat is het gevoel dat God bij je is. Dat hij je kracht 
geeft om te leven zoals Jezus. "Heilig" betekent: "heel 
maken". Als je leeft als Jezus help je mensen die stuk 
zitten, die niet verder kunnen. Je helpt ze om weer 
"heel", weer beter te worden.  

Duif 
Die "heilige geest" wordt wel voorgesteld als een 
duif.  

Teken van vrede, van hoop en toekomst. Een gelukki-
ge toekomst voor iedereen. De duif is de boodschap-

per van nieuw leven.  
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Kliederkerk  op 11 juni staat in het teken van:  

ENERGIE,     je ziet het niet maar het is er wel. 

 
Weet je wat dit is?  
Een oude molen,  
en weet je  
waarom de wieken draaien? 
Weet je wat je niet kunt zien? 
 
Wil je er meer van weten, kom dan met je ou-
ders/opa of oma, broers of zussen zondag 
11 juni naar  de Johanneshof 
De kliederkerk is 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 
 

 
 
 
 
 
Schrijf  de volgende data op de kalender: 
  4 juni  pinksteren KND 
11 juni  kliederkerk   
  2 juli   laatste KND voor de grote vakantie. 
 
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 
 
 

 
 
 

mailto:kidskerk@gmail.com


14  

Nederlands Bijbelgenootschap 
 

 

Commissaris Arno Brok: ‘Lijdensverhaal draagt 
onze cultuur’ 
 
‘Het verhaal van het lijden en de opstanding van 
Christus is het belangrijkste christelijke verhaal. Ik 
hoop dat dit verhaal - als drager van onze cultuur en 
identiteit - inspiratie biedt voor de toekomst.’ 
Dat zei de Friese Commissaris van de Koning Arno 
Brok bij de overhandiging van It pasjeferhaal neffens 
Mattéus door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
Het NBG verspreidde dit tweetalige boekje onder de 
bezoekers van The Passion in Leeuwarden. Naast de 
Commissaris van de Koning kreeg ook Ferd Crone, 
burgemeester van Leeuwarden, een exemplaar over-
handigd. 
 

Debijbel.nl nu ook in Finland 
 
Het Fins Bijbelgenootschap lanceerde in april digi-
markus.fi, de Finse versie van debijbel.nl. Het NBG 
stelt het platform van debijbel.nl beschikbaar voor 
andere bijbelgenootschappen. Finland is het eerste 
land dat deze mogelijkheid benut. 
Naast de technische aspecten neemt Finland ook 
artikelen en media-items van debijbel.nl over, die 
vertaald zijn in het Fins. 
 

Hoop en troost voor christenen in Syrië 
 
Het gezin van Sahab vluchtte uit Syrië en maakte in 
Jordanië kennis met de Bijbel en het christelijk geloof. 
De liefde die zij onder christenen zagen was voor hen 
iets heel nieuws.  
Veel Syrische christenen zijn gevlucht en hebben 
geen eigen bijbel. Het NBG wil steun geven door de 
actie ‘Bijbels voor Syrië’ en zo bijbels verspreiden via 
kerken, kloosters en door vrijwilligers. 
 

Interview met Ted Neeley 
 
Ted Neeley speelde Jezus voor het eerst in 1973, in 
de film ‘Jesus Christ Superstar’, en daarna nog 5000 
keer. Wat maakt dat hij daar al die jaren mee door 
ging? Hoe ziet hij Jezus en wat heeft hij met de Bij-
bel? 
In een openhartig interview met Peter Siebe van het 
Nederlands Bijbelgenootschap vertelt hij over zijn 
ervaringen. 
 https://www.bijbelgenootschap.nl/ted-neeley-was-
bang-geloof-mensen-kapot-zou-maken/ 
 

 
 

Samenleesbijbel krijgt internationale prijs  
 
De Samenleesbijbel, een editie van de Bijbel in Ge-
wone Taal voor gebruik in het gezin, werd in Berlijn 
bekroond met de Annie Vallotton award voor de 
meest innovatieve en creatieve bijbeluitgave.  
De Samenleesbijbel verscheen in 2015 als resultaat 
van nauwe samenwerking tussen theologen en peda-
gogen. Dit is de Bijbel in gewone Taal (BGT) met 500 
pagina’s extra met opdrachten, gespreksvragen, 
proefjes en meer. 
 
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 

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 
 
 

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 2 juli 2017. Kopij 
moet uiterlijk maandag 19 juni 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 4 juni 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 
zondag 11 juni 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 
 
zondag 18 juni 
10.00 uur ds. K. Datema, Varsseveld 
 
 
 
 
zondag 25 juni 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 
zondag 2 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 
 
 
kindernevendienst: 4, 25 juni en 2 juli 
 
 
 
 
elke  zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de 
Johanneshof 
                                                                    
 
 
 
                                                                         
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
pinksteren 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: kia-zending 
 
 
 
welkom: mevrouw Ton 
deurcollecte: kia-werelddiaconaat 
 
 
 
 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: kia-binnenlands diaconaat 
 
 
 
doopdienst 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: kindernevendienst    
 
 
akz dienst 
welkom: de heer Wildenbeest 
deurcollecte: jeugdwerk 
 
 
 
 
 
 
 
                              
        
 


