
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerstuitgave 2017 
 
In dit nummer: 
 
Kerstfeest 
 
Kliederkerk... 
 
Tear 
 
Christmas Carols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstkind 
 

Geboren in een gammele stal 
kwetsbaar, zo klein en teer 

in grootsheid oneindig 
nauwelijks te bevatten 

iedere dag weer 
  

Licht in duisternis 
oorlog, pijn en leed 

geschenk van 
allesomvattende liefde 
dat Jezus Christus heet. 

 
Diet Groeneveld, bron: gedichtensite.nl 
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Een boodschap, met of zonder os en ezel. 
 

           
 
Kerst. Alweer. Misschien wel het enige kerkelij-
ke feest waarvan het grootste deel van de Ne-

derlanders nog een beetje weet wat er gevierd 
wordt. De geboorte van een kindje dat een wereld-
kind zal blijken.  
 

Ieder jaar hetzelfde verhaal. Over vader Jozef en 
moeder Maria. Over een uitpuilend Bethlehem. Over 
een os en een ezel. Over een voerbak die als wiegje 
dienst doet. Over zingende engelen. Over herders en 
hun schapen. Over kraamschuddende koningen. Met 
in plaats van een omvangrijke krentenwegge goud, 
wierook, en mirre (een stuk makkelijker mee te ne-
men op zo'n kameel lijkt me). En over dat pasgeboren 
kindje. De hoofdpersoon van het verhaal.  
 

Het verhaal dat ik me herinner uit mijn kindertijd. Zo 
mooi. Zo warm. Zo licht allemaal. Kan me niet zo 
goed herinneren of het niet zo mooie vervolg ook zo 
uitgebreid  verteld werd. Over hoe Jozef en Maria 
vluchten moesten om hun kindje in leven te houden. 
Over al die jongetjes onder de twee jaar die ver-
moord werden op bevel van de keizer, om te probe-
ren dat jongetje geboren in Bethlehem  uit de weg te 
ruimen.   
In mijn herinnering vooral de engel die Jozef uitlegt 
dat Maria zwanger is, de wijzen, ook wel koningen 
genoemd, die uit het Oosten kwamen en het kindje 
zochten. Te lezen in Matteüs. In mijn herinnering 
vooral de engel die Maria vertelt over haar bijzonde-
re zwangerschap. De stal, de zingende engelen, de 
herders. Te lezen in Lucas. 
 

                               
 
Trouwens die os en die ezel uit de stal zijn ver te zoe-
ken in de evangeliën. Toch hebben ze een Bijbelse 
oorsprong. In  Jesaja 1 vers 3 lezen we: 'Een os kent 
zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar 
Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip'.  
Vanuit deze kritische tekst van Jesaja, bedacht ene 
Origenes, een kerkvader uit de derde eeuw, dat die 
os en die ezel wel in het kerstevangelie opgevoerd 
konden worden. De os, een rein dier in de Joodse 
traditie, als de vertegenwoordiger van de kerk uit de 
joden. De onreine ezel als vertegenwoordiger van de 
kerk uit de heidenen, dat zijn de niet joden.  

In 1223 bouwt Franciscus bij een grot in Greccio een 
hele kerststal na. Inclusief een echte os en ezel. Hij 
wil het verhaal dicht bij de mensen brengen. Ze laten 
zien hoe het ooit was. Een baby op stro, een voerbak 
als wiegje, het kindje warm gehouden door de 'asem 
van een os en een ezel' zoals hij het verwoordde. 
Franciscus laat de symboliek van een kerk uit joden 
en een kerk uit heidenen los.     

                                      
Een anonieme franciscaan schrijft rond 1300 een 
meditatieboek. Af en toe richt hij zich met een op-
roep tot de lezers. Ook door een passage over de os 
en de ezel: '. . . vielen de os en de ezel op de knieën, 
staken hun koppen boven het kribbetje en bliezen 
door hun neusgaten, als hadden ze verstand ontvan-
gen om te begrijpen, dat deze arme kleine, zo sjofel 
gekleed, behoefte had aan warmte in deze zo strenge 
koude. Toen knielde Maria neer, aanbad en dankte 
God . . . ' (En dan de oproep aan de lezer) 'En gij, die 
zo lang hebt gedraald, buigt ook gij de knie'. 
 

Kerst. Alweer. Ieder jaar hetzelfde verhaal. Je moet 
uitkijken dat het geen sleur wordt, zo van: 'Het is 
altijd het zelfde liedje'.  
 

Franciscus wilde de mensen de ogen openen door ze 
te laten zien en voelen wat het verhaal inhield. De 
franciscaan met zijn meditatieboek wilde de mensen 
aan het nadenken zetten. En dan de vraag: Wat bete-
kent het verhaal voor ons nu? Wat betekent het voor 
mij persoonlijk nu?  
Voor mij is het een blijde boodschap. Licht, veel licht, 
maar ook hoop. Hoop tegen de klippen op. En net 
zoals de evangelisten daar hun eigen accenten in 
aanbrachten, zo mogen we dat zelf ook doen. Elk jaar 
opnieuw. Trouwens, Marcus begint zijn verhaal na 
wat woorden van Jesaja bij een volwassen Jezus. Niks 
kindje in een kribbe. En Johannes gaat helemaal zijn 
eigen weg. Ook daar geen kribje, geen stal, geen ba-
by.  
 

In 95 Speldenprikken, een uitgave van de PKN,  is één 
van de stellingen: De kerstboodschap ligt in het win-
kelwagentje. Iets om over na te denken.  
 

Een goede kerst gewenst, alleen misschien, of met 
anderen. En ook alvast een gezegend 2018!  
 
                                                                                      marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  

 
Onlangs was ik, in het kader van bijscho-
ling/studie, een dagje naar het hoge Noorden. 
Aan een ‘app-groep’ (afspraken via de mobiele 
telefoon) liet ik weten dat ik die avond niet kon 

komen omdat ik ‘bij de Martini was’ (Martinitoren 
Groningen). Dit leidde direct tot een reactie: of ik al 
een Martini (het favoriete drankje van James Bond) 
op had? Nee, bij kerkelijke gelegenheden is het toch 
eerder koffie. Bovendien ben je daar na een lange 
treinreis best aan toe! 
 

Een bericht op Twitter: ‘Voor stu-
diedag in Groningen. Over ‘angst 
en veiligheid’. Voorlopig is hier 
alles nog heel rustig’ (met een 
foto van de Martini), leidde  even 
eens tot een reactie. Nu door een 
voor mij onbekende Groninger (?). 
Met die rust is het wel anders in 
de aardbevingsregio: Loppersum, 
etcetera! In dit geval heb ik maar 
geantwoord: ‘Rake opmerking! 
Maar onder de schaduw van de 
Martini was het ‘not shaken not 
stirred’. Zó kun je met een kleine 
opmerking zomaar een gesprek in 
gang zetten. Het is de kracht én 
het gevaar van sociale media. 
Dát was tegelijk ook één van de 

aandachtspunten bij de studie/lezing van Beatrice de 
Graaf, als terrorisme deskundige(onder andere be-
kend van tv: Nieuwsuur, of De Wereld draait door). 
Angst en veiligheid zijn niet altijd hetzelfde. Sommige 
dingen kun je meten, er zijn nu (ondanks alle berich-
ten in de media) minder slachtoffers van terrorisme 
dan enkele jaren geleden. Maar het gevoel van 
(on)veiligheid is iets anders.  
 

 
 
Vanuit haar geloof hield zij een pleidooi om ons min-
der angst te laten aanjagen door de media en om oog 
te houden voor de feiten en de juiste verhoudingen. 
Daarnaast wil ze met haar boekje ‘Heilige Strijd’ er 
graag op wijzen dat we in geloof verder mogen zien, 

voorbij dit bestaan, naar een wereld die ooit in God 
volkomen zal zijn. God is er ook nog! 
Die twee werelden raken elkaar, als we de komende 
maand het Kerstfeest vieren. Het was destijds al een 
botsing tussen de wereld van de Keizer (de wereldlij-
ke macht) en de vrede van God (de kracht en de 
overwinning door de Eeuwige God). Het zijn twee 
werelden die elkaar raken. Beide met eigen vragen en 
eigen zorgen. Maar de kracht van het geloof mag zijn 
dat het ons toch net boven het alledaagse (met alle 
pijn, verdriet of zorgen) wil uittillen. Geloof als een 
licht dat ons helpt als het soms donker is. 
 

De komende tijd komen de kerkversieringen op heel 
veel plaatsen weer uit de kasten. Slingers, ballen, 
kerststallen... maar het meest (aan)sprekende is voor 
mij toch het licht (in allerlei vormen en maten). Het 
geeft een stukje gezelligheid. Maar het is en blijft ook 
een heel krachtig symbool.  
 

 
 

Het licht van de ster als verwijzing naar die komst van 
Jezus, als Licht voor de wereld. Dát Licht mogen we in 
de kerk doorgeven aan elkaar en aan de wereld om 
ons heen. 
 

Kijk ik naar mijn agenda dan zie ik dat we daar, als 
kerk in Lichtenvoorde, weer flink mee bezig gaan. 
Alleen al de komende week is er aandacht voor de 
Eeuwigheidszondag (waar we lichten aansteken), 
onze Passion Lichtenvoorde (de muziekkeuze), de 
Kerkproeverij (een nieuw initiatief om mensen bij de 
kerk te betrekken) en de Kerstnachtdienst(met een 
kleine commissie). Zó willen we proberen Gods Licht 
te laten schijnen, in de kerk en daarbuiten! 
 

Met een ‘lichte’ groet, Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstnachtdienst met 'Samen veur mekare' 
De kerstnachtviering belooft dit jaar een heel sfeer-
volle en ingetogen dienst te worden. Met prachtige 
muziek van 'Samen veur mekare': Astrid te Kronnie 
(zang) en Jan Hahné (gitaar en zang). Daarnaast zijn 
er een flink aantal stevige kerstklassiekers. Dus 
ouderwets genieten! Denk er wel aan dat het aan-
vangstijdstip nu om 10.00 uur is! 'U zijt welleko-
me!' 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Kopij voor de maand december, de laatste maand 
van het jaar 2017. 
Voor sommigen een jaar dat ze niet graag over zou-
den willen doen, omdat er zoveel negatiefs is ge-
beurd, vanwege ziekte, het verlies van een partner, 
ouder, of dierbare. 
Voor anderen een jaar met hele mooie momenten, 
om zo weer over te willen doen. 
Wat voor elk jaar een uitdaging  is, is dat je al die 
momenten met elkaar kunt delen, er voor en met 
elkaar kunt zijn in lief en leed.  
Hopelijk wordt de decembermaand een maand waar-
in we omzien naar elkaar, omzien naar hen die onze 
hulp en aandacht zo hard nodig hebben en omzien 
naar hen voor wie de decembermaand niet snel ge-
noeg voorbij kan zijn. 
 
Patrice Kayo uit Kameroen schreef: 
 
Wie alleen loopt 
raakt de weg kwijt. 
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 
Eén hand alleen kan geen touw 
om een bundel knopen. 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen. 
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 
Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last. 
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet. 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
ze heeft maar twee voeten, 
ze heet maar twee armen, 
ze heeft maar twee ogen. 
 
Maar in de gemeenschap  
heeft ieder duizend handen,  
heeft ieder duizend voeten,  
loopt niemand ooit alleen. 
 
Wat gebeurt er zoal deze maand: 
Binnen onze kerkgemeenschap gaan vrijwilligers op 
pad om ouderen en hun die dit zo goed kunnen ge-
bruiken, een attentie te bezorgen. 
Er zijn verschillende kerstvieringen, waaronder de 
kerstviering, georganiseerd door de PVG. 
Er zijn diensten, waarin we opnieuw horen van de 
geboorte van Jezus en waarin liederen gezongen 
worden over deze bijzondere geboorte. 
 
In de afgelopen maand was er de oecumenische vie-
ring in de Antoniushove met als thema: delen. Na 
afloop kregen de voorgangers en ouderling Carelien 
Lensink te horen dat het een fijne viering was ge-
weest met mooie liederen (mede gezongen door het 

Antoniuskoor),  verhalen en beelden. Het was heel 
fijn ook enkele gemeenteleden van buiten de Antoni-
ushove te hebben mogen begroeten. Het voelt goed 
dat er belangstelling is voor wat er gedaan wordt 
naast de diensten in de Johanneskerk.  
 
Voor deze maand: hele fijne en bijzondere momen-
ten gewenst. 
 
Meeleven met  
Degenen die geconfronteerd zijn met lichamelijk on-
gemak, degenen die een medische ingreep moesten 
ondergaan, degenen die wachten op een oproep voor 
een operatieve ingreep of uitslagen krijgen van on-
derzoeken, wensen we veel sterkte en geduld. Ook 
hen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren, 
de zieken thuis of in een verpleeghuis en de mensen 
die om hen heen staan,  sterkte en Gods zegen ge-
wenst.  
 
U allen, gezegende Kerstdagen en een gezegend 2018 
gewenst. 
 
 

 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 

 

 

Voorbede 

Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 

Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk.   
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Bloemengroet  
 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  een groet van de gemeente, gebracht  bij :              
 
29 okt. de familie Langbroek 
              Schatbergstraat  92 
  5 nov. de heer ten Bokkel 

           Antoniushove kamer 100 
         12 nov. de familie Hulshof 
          Paulus Potterstraat 23 
         19 nov. Mevr . Oonk-Westerveld 
          Oude Winterswijkseweg  27 
 
 

Verjaardagen december: 
 
  
   5 dec. mevr. J.B.A. Ansink 
 Ds. Van Krevelenstraat  28 
               7131 BX Lichtenvoorde 
               84 jaar. 
  5 dec. de heer G.W. van Lochem 
              Hofesch 23 
              7131 TC  Lichtenvoorde 
              77 jaar 
  8 dec. mevr. W. Heuzinkveld 
              Op den  Akker 10   
              7131 EB Lichtenvoorde 
              77  jaar                                                
10 dec. de heer J. Scholte 
 Chopinstraat 16 
               7131 AC  Lichtenvoorde   

82 jaar                                             
19 dec. mevr. B. Oberink 
 Sleedoornstraat 56 
 7132 CJ Lichtenvoorde 
 85 jaar 
24 dec. mevr. J.W. Brüning 
 Klaasbos 25 
              7131 SZ  Lichtenvoorde, 
              77 jaar 
31 dec. mevr. G.B. ten Bokkel 
 Antoniushove  k.100  

7131 CW Lichtenvoorde  
81 jaar 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen januari: 
 
  2  jan. de heer D.J. Heuzinkveld 
              Op den Akker 10 
              7131 EB Lichtenvoorde 
              80 jaar  
  9 jan.  de heer S. Kuijt 
 Frans Halsstraat 10 
 7131 VW Lichtenvoorde 
 80 jaar 
13 jan.  mevr. G.W. Stronks 
 Bachstraat 16 
 7131 AE Lichtenvoorde 
              83 jaar 
15 jan.  mevr. M.J. Nijenkamp 
 Antoniushove kamer 001 
 7131 CW Lichtenvoorde 
 82 jaar 
16 jan.  de heer A.H. Mombarg 

Hofesch 18                     
7131 TB Lichtenvoorde 
76 jaar 
 

 
 

 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. 
Ook wensen wij u en de uwen gezegende kerstdagen 
en een goed begin van het jaar 2018. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van medeleven is welkom voor zie-
ken en andere gemeenteleden die de aandacht van 
ons  zeker op prijs stellen. 
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Kerkelijk jaar 
 
Gemeenteleden die overleden zijn: 
 
Jo te Hofsté-Roerdinkholder 20 november 2016 
Joke Lubbers   23 december 2016 
Willem Stronks   23 december 2016 
Jan Olbach   30 december 2016 
Jopie Heusinkveld  3 januari 2017 
Jan Bloemendal   22 januari 2017 
Thea Geesink-Lica  22 januari 2017  
Dine Wamelink-Geessink 2 februari 2017  
Jo  Hondorp-Hijink  10 februari 2017 
Truus Hekman-Masselink 22 februari 2017 
Sine Sloetjes-Grevers  12 april 2017 
Willie Bod-Elferink  10 mei 2017 
Miranda Orriëns-Florij  23 juni 2017 
Richard Wibier   18 juli 2017 
Dirk Veerbeek   13 augustus 2017 
 
Dopelingen:  
 
Liz Wessels   2 april 2017 
Elin Geverinck   25 juni 2017 
Lennon Beverdam  1 oktober 2017  
 
Gehuwden:  
 
Henk Oonk en 
Lizette da Silva Sousa  12 mei 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed met het oog op het Kerstfeest. Heb je een 
zelf een gebed dat je raakt? Geef het aan ons door.  
 
Kerstgebed  
Niet het donker van de duistere nacht 
bezorgt ons angst op deze aarde 
of scherpe kou die de winter bracht 
is oorzaak die ons steeds zorgen baarde. 
 
Het is het licht dat in onszelf dooft 
totdat langzaam ons hart verduistert 
omdat het niet meer in Uw warmte gelooft 
wij hebben niet naar Uw liefde geluisterd. 
 
Verwarm U dan ons steenkoud hart 
door het openen van onze oren en ogen 
bevrijd ons van alle angst en smart 
dat wij U vrij en blij danken mogen. 
 
Zend U dan, Vader, ons weer het Licht 
dat door de wereld  weerschijnen zal 
toon weer de aanschijn van Uw gezicht 
zoals destijds in Bethlehem’s kleine stal. 
 
                                          Egbert Jan van der Scheer 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ida Gerhardt 
Uit: De hovenier (1961) 

 

Geboorte 
 
Gods liefde op aarde neergedaald 
ligt in een stal op stro te slapen. 
De stille herders van de schapen 
zij hebben het alom verhaald. 

De ster staat boven Bethlehem. 
De Koningen uit het Oosten vonden 
een kind in windselen gewonden 
en os en ezel zien naar hem. 

Hier slaapt, der wereld toevertrouwd, 
die was vóór de aanvang van de tijden, 
het kind waarom Maria schreide, 
waarover elk de handen vouwt. 
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Kerkenraadsvergadering  
van 18 oktober 2017 
 

Amnesty Aalten-Oost Gelre 
Amnesty Aalten-Oost Gelre verzoekt medewer-
king om na de dienst op zondag 10 december 
2017 onder of na het koffie drinken één of meer 

gevangenen een brief te schrijven. De kerkenraad 
stemt hiermee in. De scriba zal Amnesty uitnodigen 
om bij de koffie een praatje te houden ter toelichting. 
In de dienst kan er alvast aandacht voor worden ge-
vraagd.   
 
Diaconie en kerkrentmeesters jaarrekeningen 2016 
De jaarrekeningen 2016 hebben inzage gelegen. De 
kerkenraad stelt beide jaarrekeningen definitief vast.  
 
Diaconie begroting 2018 
De begroting 2018 geeft een vergelijkbaar beeld met 
2017. De kerkenraad stelt de begroting voorlopig 
vast. Na de ter inzage ligging volgt de definitieve 
vaststelling.  
 
Kerkrentmeesters begroting 2018 
In deze begroting stijgen de baten onbebouwde ei-
gendommen flink door aankoop/ruil gronden in de 
Besselinkschans. Een goede pacht is gerealiseerd en 
er zijn inkomsten uit de Zwarte Cross. De opbrengst 
levend geld hoog ingezet. De ambitie is om dit te 
halen. Bij de actie kerkbalans volgt meer informatie. 
De begroting laat een tekort zien van € 3913, --. Ook 
deze begroting wordt nu eerst ter inzage gelegd. Ver-
volgens kan deze definitief worden vastgesteld.    
 
Ouderlingen 
Een tweetal vragen zijn nader bezien. De eerste is: 
geven we als kerkenraad bloemen, en bij welke gele-
genheid (rouw en trouw?). Het voorstel is alleen 
bloemen te geven bij trouw en jubilea als er een uit-
nodiging binnenkomt bij de kerkenraad of contact-
persoon als wijkcoördinator, ouderling, predikant, 
kerkelijk werker. Bedrag € 20,-. Bij geen uitnodiging 
wordt er door de ouderling of wijkcoördinator een 
kaart met een felicitatie bezorgd namens de kerk. Bij 
rouw geen bloemen omdat het moeilijk te bepalen is 
bij wie wel bloemen en bij wie niet, omdat velen, op 
verschillend terrein, zich inzetten voor de kerkge-
meenschap. De kerkenraad stemt in met het gedane 
voorstel.  
De tweede vraag betreft het vragen van een voorbe-
de. Het antwoord op de vraag of voorbeden kunnen 
worden gevraagd wordt door de kerkenraad unaniem 
positief beantwoord.  Hoe dit vorm te geven is de 
vervolgvraag. De kerkenraad kiest voor de volgende 
vorm: er komt een schaal of bakje waarin een briefje 
kan worden gedaan met een verzoek om voorbede. 

Dit briefje kan thuis alvast worden gemaakt of op 
zondagmorgen via een notitieblokje onder de toren 
in de kerk. De ouderling van dienst neemt de aanwe-
zige briefjes mee en overhandigt deze aan de voor-
ganger. Een artikeltje hierover heeft reeds in het 
kerkblad van november gestaan.   
 
Startzondag 24 september 2017, terugblik.  
De startzondag is met 63 personen beter bezocht dan 
ooit. Het geheel was prima. Volgend jaar is de start-
zondag op 23 september en dan wordt de organisatie 
op zich genomen door Carelien Lensink en Elfriede 
Meijer. Ze zullen waar nodig verdere hulp zelf organi-
seren.  
 
Vacatures 
Jan ter Horst treedt af als diaken. De heer André Kos-
kamp is bereid gevonden de open plaats in te vullen.           
 
Jeugdwerk.  
Indien er geen kindernevendienst is maar er zijn wel 
kinderen in de kerk dan is de personele invulling nog 
niet rond met namen van kerkgangers, die kunnen 
worden gevraagd in dat geval met de kinderen mee 
te gaan. Er zijn wel enkele aanmeldingen, maar we 
zoeken er meer. U aanmelden kan altijd. Het mode-
ramen zal zich buigen over een afrondend voorstel.  
 
Kerkproeverij  
De kern van dit voorstel vanuit de landelijke kerk is 
dat een kerkganger iemand uit zijn omgeving uitno-
digt om eens mee te gaan naar de kerk. De datum 
wordt 11 februari 2018. In klein comité wordt een 
plan van aanpak voorbereid.  
 
Uitzenden rouwdiensten   
Op zondagmorgen kunnen de kerkdiensten worden 
beluisterd via www.kerkdienstgemist.nl. Ook later 
luisteren is een mogelijkheid. De kerkenraad besluit 
ook rouwdiensten uit te zenden (een kerkdienst is 
een openbare aangelegenheid) en ook later te laten 
beluisteren. Een uitzondering is uiteraard een beslo-
ten uitvaart.   
 
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 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
Tear 
 
Veilig drinkwater via kerken in Oeganda 

 
Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een berg-
achtig gebied. In de dalen waar de vruchtbare grond 
ligt, verbouwt de bevolking voedsel. Doordat het 
gebied zo dichtbevolkt is, moeten veel mensen zelf 
hoger in de bergen wonen. Voor hen is het daardoor 
moeilijker om aan goed drinkwater te komen. Het 
meeste water bevindt zich namelijk in het dal. Vrou-
wen en meisjes moeten met volle jerrycans ver lopen 
en klimmen, met als gevolg rugklachten, miskramen 
en gemiste tijd op school. Bovendien worden ze vaak 
lastiggevallen door mannen. 
Geen wonder dat men in de bergdorpen (te) zuinig is 
met water. Vaak is het water bovendien vervuild, 
doordat veel mensen geen toilet hebben en de die-
ren vrije toegang hebben tot de waterbronnen. Door 
het vuile water komt vooral onder kinderen veel ziek-
te en sterfte voor. 
De Anglicaanse kerk van Oeganda zorgt, met onze 
steun, voor veiliger drinkwater dicht bij huis. Kerk en 
gemeenschap in de dorpen worden gemobiliseerd 
om samen aan de slag te gaan. Samen maken ze wa-
terreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen 
en kerken. En ze beschermen de bronnen zodat het 
water schoon blijft. Ook worden slimme waterlei-
dingsystemen aangelegd, die het water uit hooggele-
gen bronnen, met behulp van de zwaartekracht, ver-
delen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de 
dorpen watercomités opgericht die het beheer van 
de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal 
mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud 
te kunnen doen. Hygiënevoorlichting onder de bevol-
king is ook een belangrijk aspect van het programma. 
 
https://www.tear.nl/ 
 
Deurcollectes december & januari 
 
3 dec. Coll. Missiewerk 
 

Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de 
protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek zijn 
voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een 
van de twee pioniers: “Het is van belang dat het ge-
loof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt.” 
Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. “We zijn 
al eens begonnen met andere diensten, maar dat 
werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners 
wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een 
relatie met hen opbouwen.” Tieners ontmoeten el-
kaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de 
EO-Jongerendag. “Voorop staat dat we niet ‘entertai-
nen’. Tieners moeten vooral zelf actief worden.” De 
ouders lezen samen in één jaar de Bijbel en delen 
dingen via een Whatsapp-groep. De collecte maakt 
pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven 
gedeeld wordt, mogelijk. 
 
10 dec. Pastoraat (PKN) 
 
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnen-
vaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krü-
ger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaart-
schippers en hun families die varen op de West-
Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden 
veel contact met de predikanten om signalen uit de 
schipperswereld snel door te geven. De binnenvaart-
predikanten willen daar zijn waar de schipper is: in 
crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook 
bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblema-
tiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk 
Meijvogel: “Schippers zijn bijna altijd onderweg en 
hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in 
het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens 
een ongeluk is gebeurd, nemen we direct contact 
op.” Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat 
mogelijk voor binnenvaartschippers en andere men-
sen die zich (min of meer gedwongen) buiten het 
bereik van een plaatselijke gemeente bevinden. 
 
16 dec. Kerkradio 
 
17 dec. Algemeen kerkenwerk 
 
24 dec. St. Hope 
24 dec. Eredienst 
 
25 dec. Kia kinderen in de knel 
 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist 
met Kerst geen mooi gedekte tafel, geen prachtig 
koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: 
voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal 
geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsge-
weld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd.  

https://www.tear.nl/
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Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aan-
dacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollec-
te, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderpro-
jecten! 
 
31 dec. Verwarming 
31 dec. Eindejaarscollecte 

 

7 jan. De Bondgenoot 

 

14 jan. Verwarming 

 

21 jan. Oecumene (PKN) 

 

Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en 
migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), 
de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen 
praktische ondersteuning, onder meer met een toe-
rustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzet-
ten en versterken van lokale en regionale interkerke-
lijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met 
elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse ker-
ken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid 
van het Lichaam van Christus, zowel lokaal als lande-
lijk, meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze sa-
menleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Uni-
versiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor 
leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de 
zichtbaarheid van deze kerken door hen te presente-
ren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, 
media, overheid, politiek en samenleving. 
 

28 jan. Catechese en Educatie (PKN) 

 

Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding 
met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er 
is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping 
van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om 
nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe 
vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionai-
re Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers 
op om samen met de gemeente vorm te geven aan 
meer missionair kerkzijn. De opleiding wordt ver-
zorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting 
en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de 
Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar 
lang tijdens één- of tweedaagse bijeenkomsten inten-
sief met elkaar op. Met de bij dragen via deze collecte 
kan het PCTE deze en andere vormen van training 
aanbieden. 
Opbrengsten collectes oktober 
1-okt Coll. Kerk en Israel (PKN)  € 72,69  
8-okt Kerkradio    € 46,72  
15-okt KIA-Werelddiaconaat   € 81,80  
22-okt De Glind    € 60,55  
29-okt NBG     € 72,10 
 

  Namens de diaconie: 
   Jeroen Wildenbeest 

Christmas Carols  
met een Franse slag 
 
Al jaren volgen we de oude Engelse traditie. 
Samen kerstliederen zingen. Ook dit jaar hopen 
we elkaar te ontmoeten, op dinsdag 19 decem-
ber in de Johanneskerk. Van 19.30 - 20.30. 
Deze keer wordt er aan de aloude Christmas 
carols een unieke eigen draai gegeven. Het 
worden kerstliederen, letterlijk en figuurlijk,      

          met de franse slag. 

 
De muzikale medewerking is onder andere in handen 
van Xandra Storm met haar Orgue de Barbarie, dat is 
de Franse naam voor een draaiorgel. Met haar mini-
draaiorgel was zij al eerder te gast inde Johannes-
kerk. Dat leverde een unieke samenwerking op die nu 
een vervolg krijgt. De leiding is in handen van ds. 
Hans Hinkamp, die ook een Frans kerstverhaal zal 
vertellen. 
Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd 
om mee te zingen (maar alleen luisteren mag natuur-
lijk ook!). En ... neem iemand anders mee: wel zo 
gezellig en hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij 
Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52,  
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
                                  Tot ziens op dinsdag 19 december 
 
Om vast te noteren: donderdag 25 januari 2018 komt 
Reinier van den Berg spreken. Thema: Klimaat op hol. 
Goede rentmeesters gevraagd.          
                    
                            de commissie Vorming en Toerusting. 
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PVG-middagen 

13 december om 15.00 uur 
Kerstmiddag 

 o.l.v. ds. H. Hinkamp 
m.m.v. Bas Tieltjes  

 
15 januari om 14:30 uur 

Bingo 
 
 

 
 

 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Maandag 13 november was er een  middag 
voor onze ouderen waarin een interessante 
lezing werd gegeven over de vervaardiging en 

het gebruik van midwinterhoorns in deze streek.  De 
heren G. Keuper en H. Kl. Willink van de Midwinter-
hoorngroep Eibergen waren hiervoor uitgenodigd en 
werden van harte welkom geheten door onze voor-
zitster mevrouw T. de Bruijn. Zij  opende de middag 
met een meditatie over Jakobus 1: 25  “De wet is als 
een spiegel” 
Daarna zongen we samen:  lied 477. 
 
Met ondersteuning van beelden vertelden de heren 
over het gebruik van de midwinterhoorn in Overijssel 
en Gelderland. Sinds mensenheugenis zijn signalen 
en boodschappen doorgegeven op deze hoorns.  
Eerst gemaakt van horens van dieren en later van 
hout en metaal. Op oude tekeningen uit het jaar 850 
en op schilderijen is het gebruik van hoorns al te zien. 
In 2013 is het Midwinterhoornblazen geplaatst op het 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in 
Nederland. In de midwintertijd laten de blazers van 
1e advent tot 6 januari hun hoorns klinken.  
Met als inzet:  het oproepen van het licht… 
                           het terugdringen van de duisternis… 
                           het aankondigen van het Kerstkind… 
 
Er zijn ook midwinterhoornwandelingen rond de laat-
ste zondag voor Kerst. Een wandeling in een omge-
ving waar de sfeer goed past bij het jaargetijde. Bij 
voorkeur bij koud en mistig weer op een afgelegen 
plek waar je hoorns in de verte hoort. 
 

 

Om dit erfgoed in stand te houden zijn ze verplicht 
om een zorgplan te maken. Het is heel belangrijk om 
de jeugd hierbij te betrekken. Daarom werd besloten 
een handleiding te maken om een midwinterhoorn te 
bouwen. Zo kon men via scholen jongeren erbij be-
trekken. Ook werden er vijf kisten met gereedschap 
aangeschaft. Boven verwachting kwamen er 40 aan-
meldingen van leerlingen die hieraan mee wilden 
doen. Er moesten allereerst 40 boompjes (liefst ber-
ken) worden gevonden! Dat was al een behoorlijk 
probleem.  
 
Al met al is het een succesvolle periode geworden. 
Ze leerden de hoorns bouwen en moesten soms heel 
erg afzien. Het is namelijk een zware klus. Het verwij-
deren van de schors, de stam in twee helften zagen, 
het uithollen van de stam (met een hamer en guts) 
en weer samenvoegen enz. Ook een belangrijk on-
derdeel is het maken van een “hap”. Dit is het mond-
stuk, gemaakt uit vlierhout. Het blazen is een volgen-
de stap en moet echt begeleid worden door een des-
kundige. Elke streek heeft zijn eigen “roop”.  
Door dit alles uitvoerig te vertellen  begrijpen we  dat 
dit voor de beide heren een bijzondere tijd is ge-
weest. Het doorgeven van een traditie die zeker moet 
blijven.  
 
Gelukkig zijn er inmiddels zelfs 25 groepen in deze 
streek en kunnen we rond deze tijd hun geluid nog 
overal horen. 
De heren Keuper en Kl. Willink hebben ons met heel 
veel passie hun verhaal verteld en kregen daarvoor 
ook een welverdiend applaus. 
Mevrouw De Bruijn bedankte de gasten voor de goe-
de uitleg en wenste iedereen een wel thuis en tot 
ziens op onze volgende middag:   de Kerstmiddag. 
 
            Namens alle medewerkers een hartelijke groet  
                                                         Annie Bosman 
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Actie Kerkbalans 2018.       
 
Het is alweer december!  
De gezellige feestmaand bij uitstek, ook in de kerk! 
Inmiddels is de werkgroep ‘Communicatie & Kerkba-
lans' alweer volop in bedrijf om de Actie Kerkbalans 
2018 voor te bereiden. 
Zoals u weet is die Actie van het grootste belang voor 
het vele werk dat plaatsvindt in de kerken in Neder-
land. En dat geldt zeker ook voor onze plaatselijke 
kerkgemeenschap. Het is heel belangrijk dat onze 
kerkgemeente haar activiteiten kan blijven uitvoeren 
ten behoeve van haar leden en allen die onze aan-
dacht behoeven.      
In de begroting van onze kerk voor 2018 staat bij de 
‘Inkomsten’ onder het kopje ’Levend Geld’ een be-
drag vermeld van ruim  € 80.000,- . Een klein deel 
daarvan komt -zo mag worden verwacht- uit de we-
kelijkse collecten tijdens de zondagse kerkdiensten.  
Het streefbedrag van de Actie Kerkbalans 2018 ligt zo 
tussen de € 72.500,-  en  € 77.500,- Tijdens de ko-
mende Actie zal weer bij zo’n 600 adressen een Kerk-
balansenveloppe worden bezorgd.  

 

            
 
Wanneer ieder kerklid evenveel zou kunnen bijdra-
gen, zou een bedrag van € 125,= per lid voldoende 
zijn om in de buurt van het streefbedrag te komen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

We weten echter dat dit niet realistisch is. Onze kerk 
heeft gelukkig ook een flink aantal leden dat jaarlijks 
een (flink) hogere bijdrage toezegt. In de voorafgaan-
de jaren hebben we al eens de suggestie gedaan om 
in ieder geval -indien mogelijk- een jaarbijdrage van 
€ 50,= toe te zeggen.  
Het is niet meer dan een indicatie want de toezegging 
voor Kerkbalans geschiedt uiteraard op vrijwillige 
basis. Hopelijk zet het u toch aan het denken om uw 
bijdrage het komende jaar in ieder geval gelijk te 
houden ten opzichte van het afgelopen jaar of indien 
mogelijk enigszins te verhogen. 
Zoals al eerder gezegd bedroeg het resultaat in 2017 
ruim € 72.000,- . 

 
De Actie Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 
januari tot en met 3 februari. 
In die periode gaan circa 45 vrijwilligers weer op pad 
om u te bezoeken en de bekende Kerkbalansenve-
loppe te overhandigen en die later weer bij u op te 
halen.   
In de kerk houden we elkaar vast in het geloof en 
verbinden we ons met de mensen die onze steun 
nodig hebben. Nu het in onze maatschappij steeds 
vaker  ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die 
verbindt. 
Het is onze belangrijkste doelstelling om meer kin-
deren, jongeren en gezinnen te betrekken bij de ker-
kelijke evenementen. 
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De Lichtenvoordse Passion.  

 
We willen ook graag meer stappen ‘naar buiten’ zet-
ten, met activiteiten voor het hele dorp. Initiatieven 
zoals een eigen Lichtenvoordse Passion.  
 

 
 

Wist u dat er bij al die activiteiten in de Johanneskerk 
en de Johanneshof zo’n 150 vrijwilligers ‘in de weer 
zijn’?  Jaarlijks op een feestelijke avond in februari 
worden ze allen ‘in het zonnetje gezet’. 
De Johanneskerk en de Johanneshof zijn op de zon-
dag, maar ook op alle andere dagen van de week een 
plaats van ontmoeting, bezinning en van inspiratie. Er 
is voor elk wat wils!  
Met de Actie Kerkbalans 2018 doen wij een beroep 
op u om weer een bijdrage toe te zeggen voor 2018 
om daarmee het kerkelijke werk in stand te houden. 
En wij nodigen u bovenal uit om zelf eens deel te 
nemen aan (één van) die evenementen.  
In het maandelijks te verschijnen Kerkblad ‘Op Weg’ 
kunt u steeds lezen wat er te doen is. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters en de 
Werkgroep Kerkbalans 2018, 
                                                            Gerard van Lochem 

 
 
 

 
 
 

Agenda 
 
december: 

 

 6 december Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
12 december Vergadering KRM 10.00 uur 
  Verg. commissie 
  ‘Vredehof’  20.00 uur 
13 december Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerstviering PVG 15.00 uur 
14 december Bloemschikken  
  ‘kerstbakjes’  13.30 uur 
  Bloemschikken 19.30 uur 
15 december Open Tafel  11.30 uur 
19 december Christmas Carols 19.30 uur 
20 december Inloopmorgen  09.30 uur 
27 december Inloopmorgen  09.30 uur 
30 december Kledingbeurs  09.00 uur 

 
januari: 

 

03 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
10 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
15 januari PVG middag  14.30 uur 
17 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
19  januari Open Tafel  11.30 uur 
24 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
25 januari V&T Reinier v.d. Berg 20.00 uur 
27 januari Kledingbeurs  09.00 uur 
31 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
 
 

 

 
 
 

Om al vast te noteren 
Het duurt nog even maar zondag 28 januari, 
10.00 uur, is onze Johanneskerk het terrein voor 
een Top2000 kerkdienst. Een groot gelegenheids-
koor met liveband, pakkende popsongs en tus-
sendoor korte teksten om wat van te nemen.  
Dus hou deze datum vrij! 
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Voedselbank Oost-Achterhoek  
 

 
 
Het woord voedselbank zal u vast en zeker niet onbe-
kend in de oren klinken, maar hoe bekend bent u met 
het concept? Graag lichten wij wat meer toe over 
deze vereniging en de daaraan aangesloten stichting 
Voedselbank Oost-Achterhoek. 
 
Het concept van de voedselbank is in Nederland ont-
staan in 2002. De heer en mevrouw Sjaak en Clara 
Sies uit Rotterdam namen destijds het initiatief om 
brood uit te delen in de buurt waar zij woonden en 
gaven daarmee het startsein van het concept: de 
voedselbank. Inmiddels is Voedselbank Nederland 
uitgegroeid tot een vereniging met 8 distributiecen-
tra, 162 voedselbanken, 520 uitgiftepunten en 10.500 
vrijwilligers. Voedselbank Oost-Achterhoek beschikt 
over 12 uitgiftepunten en verstrekt wekelijks aan 
circa 345 huishoudens een voedselpakket. Huishou-
dens hebben recht op een pakket wanneer zij onder 
de armoedegrens leven en onder toezicht staan van 
een hulpverlenende instantie. Op deze manier ver-
strekt de voedselbank kosteloos levensmiddelen aan 
hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om 
in hun levensonderhoud te voorzien en probeert 
tegelijkertijd de voedselverspilling in Nederland tegen 
te gaan. Aanbod van nog goed consumeerbaar voed-
sel (dat op het punt staat vernietigd te worden) en 
vraag worden op deze manier bij elkaar gebracht.  
 
De voedselbank heeft absoluut geen betaalde krach-
ten in dienst. De gehele organisatie draait op vrijwil-
ligers en daarom is hier een blijvende vraag naar. Dit 
geldt voor alle gebieden binnen de voedselbank, van 
transport tot administratie en PR. Alle hulp is uiter-
aard welkom. 
 
Naast de meer dan 100 vrijwilligers van Voedselbank 
Oost-Achterhoek, zijn ook de mensen buiten de ver-
eniging onmisbaar. De Voedselbank kan zich zo goed 
blijven inzetten dankzij de donaties die zij doen, in de 
vorm van voedsel of geld. Naast het doneren van 
voedsel is het namelijk ook mogelijk om vriend te 
worden van de voedselbank. Dit houdt in dat men 
elke maand een bedrag naar eigen keuze kan done-
ren aan de voedselbank, om hiermee de armste men-
sen in uw omgeving te steunen. Als vriend van de 
voedselbank houdt Voedselbank Oost-Achterhoek u 
op de hoogte van het reilen en zeilen van de organi-
satie en periodiek nodigen zij u uit voor een rondlei-
ding op de hoofdvestiging te Lichtenvoorde, natuur-
lijk met de nodige voorlichting. 

 
Helaas moeten wij melden dat de vraag naar vrijwil-
ligers ook bij Voedselbank Oost-Achterhoek erg groot 
is. Op alle gebieden kunnen wij mensen gebruiken. 
Dus heeft u een voorkeur voor een bepaalde functie 
binnen onze stichting, geef het vooral door en wij 
gaan kijken hoe wij het in kunnen vullen binnen de 
organisatie!  
 
Meer informatie over vrijwilligers en vriend worden 
van de voedselbank vindt u op www.oost-
achterhoek.voedselbankennederland.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig naar meer van de voedselbank? Wij 
verzorgen ook rondleidingen en presentaties (op 
locatie). Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u 
mailen naar:  
communicatie@voedselbankachterhoek.nl  
U kunt hiervoor ook bellen : 06-18692339 
 
 
 
               

Op de drempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zal je 
kiezen 
vasthouden 
loslaten 
terugkijken 
vooruitzien 
stilstaan 
doorlopen  
 
wat zal je 
kiezen 
het verleden 
de toekomst 
het oude jaar 
of het nieuwe 
wie waren 
of wie komen? 

Onmogelijke  
keus want 
wat was en 
wie waren 
je neemt  
alles mee 
in gedachten 
in woorden 
onmogelijke 
keus maar 
je kijkt 
wel vooruit. 
 

                marja 

 
 

http://www.oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl/
http://www.oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl/
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10 december: Dag van de Rechten van de Mens 
Schrijfactie Amnesty in de Johanneshof 
 
Post voor mensen die we niet willen vergeten 
Op 10 december vieren we wereldwijd de Dag van de  
Rechten van de Mens. Op die dag  werd in 1948 door 
de toen aanwezige Verenigde Naties een document 
ondertekend dat uniek is in de geschiedenis van de 
mensheid: de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens (UNVRM). Het zijn beslist geen hoge 
eisen die gesteld worden aan de regeringsleiders en 
machthebbers in onze wereld. Het gaat om basale 
rechten die er toe bijdragen dat ieder mens op aarde 
een menswaardig bestaan kan leiden in vrijheid en 
vrede. 
Met een beetje goede wil zien we in deze UVRM de 
seculiere vertaling en uitwerking van het gebod dat 
Jezus ons gaf: Heb uw naaste lief als u zelf (Mattheüs 
22:39, Het tweede, hieraan gelijk, is dit: ’Gij moet uw 
naaste liefhebben als uzelf.’) 
Het is een prachtig document waarin de basale rech-
ten van ieder mens op aarde zijn vastgelegd. Niet 
langer zouden deze rechten voorbehouden zijn aan 
een geprivilegieerde elite van rijken en machtigen. De 
Verenigde Naties en hun leiders namen met de on-
dertekening een grote verantwoordelijkheid op zich 
om deze rechten ook  waar te maken in de praktijk.  
Dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd 
kon worden, was wel duidelijk. Ook politieke en eco-
nomische machthebbers hebben geen toverstokje 
waarmee ze het paradijs op aarde kunnen toveren. 
Toen het wel heel erg lang duurde voor er resultaten 
te zien waren,  onderdrukking en willekeurige vrij-
heidsberoving door dictators zich telkens bleven 
voordoen, ontstond er een burgerbeweging.  In 1961 
is Amnesty International opgericht met als enig en 
belangrijkste doel: Bevorderen van de naleving van 
de Rechten van de Mens voor iedereen, overal ter 
wereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is in de jaren die er op volgden en die achter ons 
liggen veel bereikt. Al zou je dat niet zeggen als je het 
dagelijks nieuws volgt. Maar echt, er zijn bindende 
verdragen afgesloten waarbij de meeste staten zich 
hebben verbonden aan naleving van deze mensen-
rechten.  
 
Helaas zijn er echter ook nog overal ter wereld veel 
mensen van wie de rechten geschonden worden. Met 
name actieve mensenrechtenverdedigers lopen de 
laatste jaren meer gevaar opgepakt te worden en 
zondermeer opgesloten te worden.  Afgesloten van 
hun familie, kinderen en vrienden, afgesloten van 
hun toekomst! 
Die mensen wil Amnesty niet vergeten en daarom 
wordt ook dit jaar op en rond 10 december wereld-
wijd een Schrijfmarathon georganiseerd. Misschien 
kunnen we het hier beter een Schrijfestafette noe-
men. Want op 10 december kunnen kerkgangers en 
bezoekers na de dienst in de Johanneskerk onder 
genot van een kopje koffie één of meer brieven 
schrijven ten behoeve van één of meer door Amnesty 
geselecteerde gevangenen. En komt dat niet uit? Dan 
liggen ‘s middags in de Bonifatiuskerk ook daar de 
voorbeeldbrieven klaar. 
Als u niet in de gelegenheid bent om waar dan ook 
naar toe te gaan, kunt u toch meedoen, zie: 
https://www.amnesty.nl/schrijfmarathon-
2017/aanmelden-schrijfmarathon.  
Schrijf dan thuis uw brief en verstuur deze zodat er 
een lawine aan  post bezorgd wordt t.b.v. mensen die 
we niet willen vergeten! 
 
Margo Molenaar,  
werkgroep Amnesty Aalten-Lichtenvoorde.  
Website: http://www.oostgelre.amnesty.nl (met link 
naar onze Facebook pagina) 
Telefoon: 06-22277564 

https://www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2017/aanmelden-schrijfmarathon
https://www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2017/aanmelden-schrijfmarathon
http://www.oostgelre.amnesty.nl/


15  

GELEUF ’T NO MAOR 
 
Noo genieten! Deur:  Marijn Kraaijenbrink 

Bi-jnao een maond geleden hebbe wi-j met z’n vieren 
een gedeelte van het Pieterpad elopen. Dat is ’t 
langste wandelpad in ons land dat löp van 
Pieterburen in Grönningen töt de St. Pietersbarg in 
Zuud-Limburg. Dizze kere hadde wi-j ’n ovvernachting 
in Rolde in Drenthe. Wi-j hadden eerst ’t idee um 
geregeld, vaker per jaor, een stuksken van dit pad te 
vertraeden. Met de totale lengte van 480km was onze 
verwachting dat dit een tienjaorenplan zol worden. 
Warempel nao 5 jaor, hebbe wi-j toch al… tachteg 
kilometer af-elegd en könne wi-j het doel  bi-j-stellen 
naor zo ongeveer een….dartigjaorenplan!  

Ik kan neet echt zeggen dat ik een stereotype 
wandelaar bun, maor argens vind ik 't wal genuuglek. 
Wat dat precies is? Die momenten dat het miezert en 
da’j eigenlek een poncho neudeg hebt? Nee. Dat 
moment waorop wi-j de bus hadden emist naor 
Zuudlaoren. Nee. Het zwil op de veute? Nee. Vind ik 
het dan überhaupt wal leuk? Jaozeker heur! In dit 
geval is dit veur mi-j een combinatie van ontspanning, 
gezellegheid, het bekieken van een ni-je umgeving, en 
veural ook het bi-jkommen in de bed&breakfast, en 
lekker uut eten gaon nao al dat gepokkel. 

Dit hef allemaole te maken met het doel um te 
genieten. Van nature bun ik zelf iemand die graag wil 
genieten en daor ok naor op zeuk is. Soms ok heel 
geforceerd. Bi-jveurbeeld op het moment as 't 
weekend of de vakantie anbrök, kan ik denken: ik heb 
het wark d’r opzitten, noo kump de ontspanning en 
deurum gao ik noo keihard genieten. Maor… dat lukt 
mi-j niet… D’r bunt vast mensen die dat könt en daor 
heb ik ommundeg respect veur. Ik heb zelf völ meer 
tied neudeg um mien kop te reorganiseren en um 
uutendelek toe te können gevven aan ontspanning of 
het genieten. Natuurlijk kö'j ok genieten a'j in 
gedachten verzonken zit. Toch bun ik d’r van 
aovertuugd da’j echte voldoening niet bereikt met ow 
heufd, maor met een open hart en een hoop röste. 

Um meer te leren van de kunst van genieten heb ik 
mi-j wal 's verdiept in mindfulness. Veur de mensen 
die het niet kent: het is een methode um het 
verleden en de toekomst (efkes) te laoten veur wat 
het is en bewust bezeg te waen met wat i-j noo veult, 
denkt, zeet, roekt, preuft en heurt. Het hef wat weg 
van meditatie of het gebed. I-j nemt effen de tied um 
rusteg argens te zitten en deur ow te richten op ow 
zintugen en ow aodemhaling, heb i-j andacht veur ow 
lichaam en vergaet i-j effen de dagelekse 
beslommeringen. Deur mindfulness of meditatie richt 
i-j ow veural op ow lichaam: ow échte ik, ow hart. Op 

dee momenten, of het noo bewust of onbewust 
gebeurt, veul i-j ontspanning opkommen en kö'j 
langzaaman meer genieten van de dingen die i-j doot. 
Soms is dat genieten enkele dagen, of soms enkele 
seconden,  want dan nemt ow heufd het ovver en 
den zegt: ‘Hé, ha'j daor al ovver nao-edacht? Maor 
deur ow zelf weer terug te pakken en ow op noo te 
richten, probeer i-j ow heufd weer effen te vergaeten. 

Het is arg lasteg um een fijn gevuul, zoals genieten, 
vast te hollen. Veural as i-j dat geforceerd wilt doen. 
Dan warkt dat neet en is het heufd weer de baas. Het 
menselijk brein is perfect emaakt veur het zeuken 
naor oplossingen veur problemen. Maor as i'j ow 
steeds hierop blieft  richten, blief i-j constant in ow 
heufd bezeg. Het warkt dan juust vake good um de 
dingen effen te laoten veur wat ze bunt. 
Alleen vergaet neet: in het laeven warkt het ook zo, 
dat iets niet altied  fijn kan waen en da’j altied ovveral  
van könt genieten. Want as iets altied fijn zol waen, 
zol dat ook normaal worden en wordt dat fijne op 
den duur ook sleur. Daorum bestaot 'r noodzakeleke 
teggenstellingen in onzen wereld: kold-heite, zuute-
zoer en naar-fijn, die zo zorgt veur een wisselende 
ervaring, afwisseling en balans. 
Kortumme: Genieten van het noo is een combinatie 
van dingen loslaoten en/of accepteren en het zeuken 
naor de juuste balans. En alhoewel ik dit zo effen in 
één aodem nuum, is dit vake onwies lastig.  

Deur oefeningen te doon met mindfulness en 
meditatie is dat echter wal goed eigen te maken.  
Net as veur meditatie geldt ok veur wandelen (of 
sporten) da-j in een soort genuuglekheid of ‘flow’ 
belandt op het moment da-j d'r langer met bezeg 
bunt. Een blokjen umme is soms kort, maor as i-j dat 
een paar uur achter mekare doot, bu’j alleen nog 
bezeg met dén acitviteit: dan nem i-j de umgeving in 
ow op en richt i-j ow vanzelf op het noo. Het heufd 
hölt dan de kop effen dichte en alles wat 'r noo is, is 
ow umgeving en ow lichaam. 

Gelukkig bunt mediteren en wandelen niet de enige 
manieren um te ontspannen. Dat kan veur ieder weer 
anders waen. Veur mi-j is dat bi-jveurbeeld ok: het 
gräölen van onze kleine bözzels, de smaak van 
chocola, het eerste pak sneeuw dat blif liggen, een 
goed gesprek, een lekker gemudelek en roekend bad 
of allerlei soorten en smaken van muziek.  
Al die fijne dingen zörgt d'r veur dat i-j ow richt op ow 
zintugen en geniet van datgene wat er noo gebeurt.  

Noo an ow de vraog: Waor geniet i-j van? Wat doe i-j 
‘mindful’ en niet met ow ‘mind full’? 
Wat gef ow rust? Met welke bezigheid vlög de tied? 
Wat zol i-j het liefst noo willen doon? 
Geniet, maor denk met maote! 
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Zondag 3 december begint de Adventstijd en beginnen we met aftellen naar het kerstfeest. 
 

Op het plaatje hieronder zie je Maria en … 
Verbind de puntjes en ontdek wie er bij Maria op bezoek kwam. 
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De Laatste Kliederkerk van het jaar! 
 
De Kliederkerk staat in het teken van  
de geboorte van Jezus. 
 
In het dorpje Nazareth in Galilea woont het meisje 
Maria. Jozef de timmerman is haar vriend.  

Op een dag verschijnt de engel Gabriel aan Maria. 

Gabriel zegt: 'Maria, je zult een zoon krijgen.  
Hij zal Jezus heten’. 
'Maar dat kan toch helemaal niet' zegt Maria ver-
baasd. 'Ik ben nog niet getrouwd, dus hoe kan ik dan 
een kind krijgen?' 
Maria  vertelt aan Jozef dat ze een kind krijgt.  
 
Op een dag komt er een soldaat van de Romeinse 
keizer naar Nazareth. De soldaat heeft belangrijk 
nieuws. Alle mensen moeten zich in laten schrijven in 
hun geboortestad. Ook Maria en Jozef moeten op 
reis naar Bethlehem. Voor Maria is de reis zwaar. Ze 
is in verwachting en de baby kan elk moment komen. 

 
Als Maria en Jozef eindelijk in Bethlehem aankomen 
is Maria erg moe. Ze gaan op zoek naar een slaap-
plaats. Jozef klopt aan op de deur van een herberg. 
De baas zegt: 'Ik heb geen plaats meer voor jullie. Er 
zijn vandaag zoveel mensen gekomen. Ik heb alleen 
nog een plekje vrij in de stal. Het is er warm en er is 
genoeg stro om te slapen.' 
Jozef en Maria zijn blij met de warme slaapplek in de 
stal. Nu kunnen ze eindelijk uitrusten van de lange 
reis. Midden in de nacht wordt Jezus geboren. Het 

kind waarvan de engel Gabriel heeft gesproken. 
Maria wikkelt Jezus in doeken en legt hem in de 
voerbak gevuld met stro.  
 
 
 
 

 
 
 

In de buurt van de stal houden herders de wacht bij 
hun schapen. Ze hebben vuurtjes gemaakt om het 
warm te krijgen. Opeens is er fel licht te zien.  
Het is een engel. 'Wees niet bang, zegt de engel. Ik 
heb goed nieuws voor jullie. Er is een heel bijzonder 
kind geboren in een stal in Bethlehem.  
' Plotseling verschijnen er nog veel meer engelen.  
'Ere zij God en vrede op aarde.'  
Als de engelen weer weg zijn gaan de herders op weg 
naar de stal. 

 
Daar vinden ze Jozef en Maria en de pasgeboren Je-
zus. De herders knielen voor Jezus neer. Dit is een 
heel bijzonder kind.  Een kind van vrede. 
 
Wil je er meer van weten, kom dan met je ouders,opa 
of oma, broers of zussen zondagmiddag 17 december  
naar de Johanneshof. Dan gaan we weer leuke dingen 
doen en lekker samen eten. 
De kliederkerk is van 16.00 tot 18.00 uur. 
 
Kom je ook? Laat het even weten, meld je aan op 
kidskerk@gmail.com 
 
Schrijf  de volgende datums op de kalender: 
 
17 december  Kliederkerk   
25 december  Kerstviering 
14 januari  KND 
28 januari Top 2000   

 
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

  

mailto:kidskerk@gmail.com
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Prentenbijbels voor China 
Veel kinderen op het platteland van China zien hun 
vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in 
de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten 
kinderen' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zon-
dagsscholen in China voorzien van een prentenbijbel. 
 
Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze 
bij hun lessen een prentenbijbel kunnen gebruiken.  
Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet 
aan prentenbijbels komen, omdat ze die niet kunnen 
betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen - 
met uw hulp - graag steunen. 
 
Achtergrond-informatie 
Er zijn 240.000.000 kinderen in China. Veel meer jon-
gens dan meisjes vanwege de ‘Eenkindpolitiek’. In 
sommige delen van China is een zondagschool nog 
steeds verboden, in andere delen van het land gaat 
het juist heel goed met de zondagsscholen. 

 

In sommige delen van het land is veel meer gods-
dienstvrijheid dan in minder westers georiënteerde 
gebieden. Wat in Peking wordt toegestaan, is niet 
overal in China praktijk. Vandaar dat er grote verschil-
len zijn; er bestaat godsdienstvrijheid, naast christen-
vervolging. 
 
Kinderen in de knel 
Vaders en moeders trekken van het platteland naar 
de stad voor werk. Er zijn zo’n 70 miljoen achtergela-
ten kinderen. Van 30 miljoen kinderen werkt zowel 
de vader als de moeder in de stad. Zij zien hun ouders 
hooguit enkele dagen per jaar. 
De ouders kunnen hun kinderen niet meenemen naar 
de stad, omdat ze hun kinderen niet mogen laten 
inschrijven voor een school. Ook hebben ze geen 
recht op gezondheidszorg. 
Kinderen wonen in het beste geval bij hun grootou-
ders. Omdat die naast het opvoeden van hun klein-
kind ook hard moeten werken op het land, is dit een 
zware taak. 
 
Kerken 
Kerken ontfermen zich over deze kinderen, onder 
andere door hen onderwijs op zondagsscholen aan te 
bieden. Voor dat onderwijs zijn de prentenbijbels 
nodig. 
Om die kinderbijbels betaalbaar te houden (of zelfs 
gratis aan te bieden) is hulp nodig uit het buitenland. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daar graag aan 
bijdragen. 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink                              

 

Kledinginzameling 
In de maand december vindt er geen kledingin-
zameling plaats. De eerstvolgende is op zaterdag 
27 januari 2018 van 09.00 tot 12.00 uur in de 
Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
 

Giften 
Ontvangen via mevrouw G. Braam een gift van  
€ 10,= voor algemeen kerkenwerk. 
Via mevrouw J. Rouwhorst € 10,= voor het orgel-
fonds en mevrouw R. Tieltjes ontving € 10,= voor 
het pastoraat. 
Mevrouw T. de Jongh ontving € 20,=- voor on-
derhoud van het kerkgebouw en mevrouw A. van 
Vliet € 10,= voor de ouderling bloemendienst. 
Tenslotte een gift van € 10,= via mevrouw J. ter 
Haar-Janssen voor de PVG. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
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 
 

Wijzigingen in verschijningsdata Op Weg 
We willen u erop wijzen dat Op Weg twee maal zal 
verschijnen met een tussenpoos van zes weken. Het 
volgende nummer komt uit de week voor 21 januari. 
 

Verschijningsdata Op Weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterste datum 
inleverdata kopij 

Op Weg komt in de 
week voor zondag 

8 januari 21 januari 

19 februari 4 maart 

19 maart 1 april 

23 april 6 mei 

21 mei 3 juni 

18 juni 1 juli 

20 augustus 2 september 

24 september 7 oktober 

22 oktober 4 november 

19 november 2 december 
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 21 januari 2018. 
Kopij moet uiterlijk maandag 8 januari 2018 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 - 2018 
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: 
C. Langbroek 
Schatbergstraat 92 
7132 AB Lichtenvoorde 
tel 06-54336693 
 
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/
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693


20  

 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 

 
zondag 3 december 
eerste zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: missiewerk 
 
zondag 10 december 
tweede zondag van advent 
10.00 uur ds. F.Th. Lunshof-Klein, Varsseveld 
welkom: de heer Ter Horst 
deurcollecte: pastoraat 
 
zaterdag 16 december 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal in de Johanneshof 
deurcollecte: kerkradio 
 
zondag 17 december 
derde zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 24 december 
vierde zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: St. Hope 
 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
kerstnachtdienst  m.m.v. Astrid te Kronnie  
en Jan Hahné 
deurcollecte: eredienst 
 
maandag 25 december 
eerste kerstdag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: kia-kinderen in de knel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 31 december 
oudejaarsdag 
10.00 uur mevrouw G. Braam 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: verwarming 
 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
avonddienst 
deurcollecte: eindejaarsdienst 
 
 
 
zondag 7 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
nieuwjaarswensen 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: de Bondgenoot 
 
zondag 14 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
bevestiging ambtsdragers 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: verwarming 
 
zondag 21 januari 
10.00 uur mevrouw G. Braam 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: oecumene 
 
zondag 28 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
akz dienst top2000 m.m.v. koor ‘Friends’ 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: catechese en educatie 
 
 
kindernevendienst: 14 januari 
 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de  
Johanneshof 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig        
 


