
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kerstuitgave 2016 
 
In dit nummer: 
 
Advent en Kerst 
 
Christmas Carols 
 
Kerkbalans 
 
Stille nacht 
 
Kasverhaal in ‘t dialect 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mmmAdvent is komen. 
mmmKomen met verlangen  

mmmnaar het kind in Bethlehem, 
mmmwaar God vlak bij mij staat. 

mmmtot één ziel die leeft. 
mmmDe haast is gekeerd, 

mmmer is weer rust gekomen. 
 

bron: redactieservice 
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Een klein kind. En grote woorden. 

 

Kerstfeest. Feest van tegenstellingen. Donkere 
nacht en een fel oplichtende ster. Stille nacht en 
hemelse koren. Herders en koningen. Schapen 
en kamelen. Volle herbergen en een kleine stal 
(of zoals men nu denkt, een kleine grot). Een 
volwassen jaloerse heerser en een piepklein 
koningskind. 

 
Ja, maar dat was toen, lang geleden, zal je misschien 
zeggen. Nou ... of dat alleen toen was is maar de 
vraag. 
 
Kerstfeest. Donkere steden in oorlogsgebieden en 
stadscentra waar je ogen moeten wennen aan het 
felle overvloedige licht van de winkels. De stilte voor 
de storm van bombarderende vliegtuigen en de enge-
lenkoren die uit de luidsprekers schallen. De rijen 
mensen met hun boodschappentassen bij de uitdeel-
punten van de voedselbank en de drommen die ach-
ter  volgeladen boodschappenkarren hun auto zoe-
ken op het parkeerterrein. Hotels en restaurants 
propvol mensen achter hun reeënbiefstukje en de 
daklozenopvang met  bed, bad en brood (zolang dat 
nog gedoogd wordt). Grote machthebbers die ten 
koste van anderen alles doen om hun machtige posi-
tie maar te behouden en de stille krachten die hulp 
bieden aan wie hulp nodig hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kerstfeest. Feest van een klein kind. Kerstfeest. Feest 
van grote woorden. Woorden als: Ere zij God. Als: In 
den hoge. Als: Vrede op aarde.  
 

Woorden niet alleen van ooit, van toen. Woorden die 
ook nu klinken. Alleen moet je ze wel oppikken. Tus-
sen de tegengeluiden door. Tegengeluiden als: Ere zij 
de mensen. En dan eerst ikke, daarna als het zo uit-
komt een ander. En God, ach God ... .  Tegengeluiden 
als: Wat je ziet is het. Daar moet je het mee, en voor-
al vóór, doen. Je leeft maar één keer weet je. Tegen-
geluiden als: Dit land is van ons. Het is aan ons dit te 
verdedigen. Met alle middelen die voor handen zijn. 
Hoe onmenselijk soms ook. En vrede ver te zoeken. 
 

Kerstfeest. Feest van een klein kind. Feest van grote 
woorden. Wat moet je ermee? Wat zal je ermee? 
Misschien gewoon maar kijken wat er van dat kleine 
kind wordt. Een mens met lef. Een mens met visie. 
Door heel zijn doen en laten één groot tegengeluid 
tegen wat er gebeurt in de wereld. En dan maar gelo-
ven in die lef. Geloven dat iemand met die lef op de 
goede weg is. De weg waar woorden als ' Ere zij God' 
, als 'In den hoge', als 'Vrede op aarde' de wegwijzers 
zijn.   
 

Dit is niet bedoeld als een pleidooi om te gaan som-
beren met kerst. Omdat het er met de wereld niet 
goed voorstaat. Het is juist bedoeld om te herinneren 
aan wat er gebeurde die nacht lang geleden. Aan wat 
we ervan mee mogen nemen. Aan wat het ons wil 
zeggen. 
 

Kerstmis wil zeggen: God is met Zijn wereld begaan. 
Hij is met ons begaan. En wil ons moed inspreken 
door te laten zien: Ik was erbij die nacht. Dat kleine 
kindje is een nieuw begin. Het groeit op en durft te-
gen de heersende machten in te gaan. Durft op te 
staan tegen onrecht. Waar hij de lef vandaan haalde? 
Bij Mij vandaan. Waar hij de kracht vandaan haalde? 
Bij Mij vandaan. Die lef, die kracht, ik schenk ze jou 
ook. Dan zal  het goed komen. Dat zegt God ons met 
kerst. Ga maar op weg. Met elkaar, samen sterk. 

 
Hele goede kerstdagen gewenst. Een goede jaarwis-
seling. En Gods nabijheid, met name als de dagen u of 
jou zwaar vallen om wat voor reden ook.  En een 
gezegend 2017.  
              marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 
En al weer staan we op de drempel! Al weer? 
Ja, we gaan deze maand niet alleen de drempel 
over naar het nieuwe jaar 2017 maar we gingen 
onlangs op Eeuwigheidszondag ook de drempel 

van het kerkelijk jaar over. Met advent begint in de 
kerk een nieuw jaar. Is dat praktisch? Nee, dat niet, 
maar het maakt ons er wel bewust van dat we als 
kerk (soms) een beetje buiten de tijd staan. En daar 
hebben we een heel goede reden voor. 
 

Want voor een nieuw begin moeten we niet bij Janus 
zijn, een god uit de romeinse oudheid. In de kunstge-
schiedenis wordt Janus vaak afgebeeld als de god 
met twee gezichten. Je zou er in kunnen zien dat het 
de god is van verleden en toekomst, een god die zo-
wel terugkijkt als vooruit kijkt. Maar oorspronkelijk 
was het een verwijzing naar de zon en de maan. Dat 
zou je dan weer kunnen zien als dag en nacht, licht en 
duister.  

 
 
Een god met twee gezichten? Als wij het hebben over 
iemand met twee gezichten dan moeten we al snel 
denken aan wispelturigheid: het ene moment zo en 
het volgende moment weer anders. Het heeft de 
bijklank van onbetrouwbaarheid meegekregen. Janus 
als een god waarbij je er maar het beste van moet 
hopen omdat je nooit weet ‘hoe zijn pet staat’. In het 
latijn betekent het woord ‘ianus’ (janus) overigens 
deur (of een gang) en dat verklaart dan ook weer 
januari als de deur naar het nieuwe jaar. Maar wie wil 
er op weg met een god met twee gezichten? Een 
geloof dat staat in het teken van overgeleverd zijn 
aan de grillen van een god (of het lot)?  

 
En daarom heeft het wel wat om als kerk (tegen de 
stroom in) onze eigen tijdsindeling te hanteren. Ad-
vent, als de weg naar Kerst, als het begin van een 
nieuw jaar, een andere tijd. Echte vernieuwing heeft 
God in de wereld gebracht met de geboorte van Jezus 
Christus. Hij is niet een god met twee gezichten, van 
zon en maan, licht en duister, van grillen en grollen 
en onbetrouwbaarheid maar Hij is het Licht der we-
reld. Een licht dat ongedeeld schijnt over verleden, 
heden én toekomst.  
 

Hij wordt in het evangelie van Johannes het Woord 
van God genoemd. En dat God ons Zijn Woord geeft 
is (zeg nu zelf) toch heel wat meer dan een god met 
twee gezichten. Jezus stond als geen ander voor de 
dingen die Hij zei. Geen gedeeldheid of twee gezich-
ten, maar één in verbondenheid met God. Hij is ‘er 
eentje van God’, uniek en eenmalig. En daarvoor 
hebben we in de Bijbel een woord: uniek, eenmalig 
wordt daar weer gegeven met het woord Heilig.   
 

Op de drempel van een nieuw jaar (en dan mag u zelf 
uw conclusies trekken welk jaar bij mij de voorkeur 
heeft) wens ik iedereen dan ook van harte een heel 
goed en gezegend nieuwjaar! Vrede en alle goeds! 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

Gebed van de maand 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed dat 
een plaats had in de kerkdienst of passend bij de tijd 
van het jaar. Deze keer een gebed voor Kerst. 
 

Kerstbeleving, Inge Klumper  

 

Heer, leer ons weer te knielen 
bij Uw kribbe in Uw stal 
en vervul met licht de zielen 
in ‘t lege duister overal 
 

Heer, leer ons weer te buigen 
met een hart op U gericht 
dat we als de herders juichen 
stralend vertellen dit bericht 
 

dat Gods Zoon is geboren 
om onze schuld te dragen 
laat toch iedereen het horen: 
vrede zal op aarde dagen 
 

Heer, leer ons weer te bidden 
voor een wereld die niet ziet 
dat Uw komst hier in ons midden 
juist voor hen bevrijding biedt 
 

Heer, we moeten ‘t belijden 
zo vaak schieten we te kort,  
zet ons stil in drukke tijden 
dat Kerst dit jaar heel anders wordt. 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
December, alweer de laatste maand van 2016. Voor 
velen een gezellige maand: 
- Sinterklaas met de nieuwsgierigheid of er ook dit 
jaar een cadeautje voor je is meegenomen of naar 
wat er dit jaar in het gedicht over je geschreven is!  
- De adventsperiode met voor iedere zondag een 
kaars erbij, te beginnen op 27 november.  
- Dan Kerst, het feest van de geboorte van Jezus met 
de kerstmiddag georganiseerd door de PVG, kerst-
concerten, Christmas Carols, concerten te kust en te 
keur.  
- Als afsluiting Oud en Nieuw met de oudejaarskoe-
ken en nieuwjaar rolletjes. Het nieuwe jaar ligt voor 
ons als een opgerold “b(k)oekje.”  
Een maand ook, die voor sommigen niet snel genoeg 
voorbij gaat. Zij ervaren niet die gezelligheid, hebben 
soms in die periode een geliefde verloren aan de 
dood en het gemis wordt nog intenser ervaren, ze 
weten niet of ze alleen of met anderen de feesten in 
deze maand zullen vieren. 
Hopelijk is er aandacht ook voor hen.  
 
Het volgende gedicht verwoordt een gevoel over 
Kerst: 
 
Wéér Kerstfeest, weer diezelfde woorden van:  
“Eer zij God en vrede op aard” 
en ondertussen al die moorden.  
Wat is een mensenleven waard? 
 
Weer Kerstfeest; en wij leven verder  
alsof er nooit een Redder kwam:  
de Zoon van God, de goede Herder  
die zoekt naar het verdwaalde lam. 
 
Weer Kerstfeest; en met lege handen  
komen wij aarz 'lend naar de stal 
en staan daar met een mond vol tanden  
bij Jezus: Hij, die redden zal. 
 
Ach God, hoe lang nog zullen mensen  
verdwalen op de lange tocht  
van hier naar Bethlehem,  
en wensen dat U hun eens verschijnen mocht? 
 
Weer Kerstfeest, God vraagt ons vertrouwen,  
komt in het kind ons tegemoet.  
Alleen wie knielt kan Hem aanschouwen:  
God Zelf – als kind van vlees en bloed!  
 
 
 
 
 

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 allen die om 
hen heen staan,  sterkte en Gods zegen gewenst.  
 
Bericht van overlijden 
Op zondag 20 november is overleden Johanna Gesie-
na (Jo) te Hofsté – Roerdinkholder, weduwe van Jan 
Willem te Hofsté in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde 
aan de Esstraat. In de volgende Op Weg een “in me-
moriam.” 

 

Gezegende Kerstdagen en een gezegend 2017 ge-
wenst. 
           

                                       Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
  

Kerstkind 
 
Uit de hemel gevallen: 
 

de sterkste zachtheid,  
de zachtste kracht. 
 

Men weet niet waar 
het kind te stallen. 
Het zoekt een hart 
dat wacht. 

Hein Stufkens 
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij:               
 
30 okt.  fam. Hinkamp 
 Dijkstraat 17. 
  6 nov.  fam. Ter Haar 

           B. van Meursstraat 23. 
          13 nov. fam. Hulshof 
           P. Potterstraat 23. 
          20 nov. fam. Boenink 
           Landstraat 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
 
5 dec. mevr. J.B.A. Ansink 
            Ds. Van Krevelenstr.  28 
            7131 BX Lichtenvoorde 
            83 jaar 
 5 dec. de heer G.J. van Lochem 
             Hofesch  23 
             7131 TC Lichtenvoorde  
             76 jaar 
 8 dec. mevr. W. Heusinkveld 
             Op den Akker 10 
             7131 EB Lichtenvoorde  
             76 jaar 
10 dec. de heer J. Scholte 
  Chopinstraat 16 
 7131 AC Lichtenvoorde  
              81 jaar 
19 dec. mevr. Oberink 
 Sleedoornstraat  56 
 7132 CJ Lichtenvoorde 
              84 jaar 
24 dec. mevr. J.W. Brüning 
 Klaasbos 25 
 7131 SZ Lichtenvoorde 
              75 jaar 
31 dec. mevr. G.B. ten Bokkel 
 Antoniushove, k. 100 
 7131 CW Lichtenvoorde 
              80 jaar 
  2 jan.  de heer D.J. Heusinkveld 
 Op den Akker 10  
               7131 EB Lichtenvoorde  
               79 jaar 

 9 jan.  de heer S. Kuijt 
             Frans Halsstraat 10 
             7131 VW Lichtenvoorde 
             79 jaar 
13 jan. mevr. G.W. Stronks 
             Bachstraat 16 
             7131 AE Lichtenvoorde 
             82 jaar 
15 jan. mevr. M.J. Nijenkamp 
             in Antoniushove,  k. 001 
             7131 CW Lichtenvorode 
             81 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. 
  
 
 

Het Kerkelijk jaar in Lichtenvoorde 
 
Gemeenteleden die overleden zijn : 
 
Martha Koelmans   17 januari 
Gerrit Jan Kuiperij   26 januari 
Geert Lensink      1 februari 
Anke Ribbers – Hillen   16 februari 
Gesina Johanna van Lochem  10 maart 
Ytje Cornelia Pieters – Komen  31 maart 
Everdina Hendrika Eskes – Sironde   2 april 
Theodorus Johannes – Duenk    9 april 
Johan Christiaan te Winkel  15 april 
Gerrit Hendrik te Kronnie  16 mei 
Henk Bouwmeester     5 juli 
 
 
Dopelingen : 
 
Lynn Wensink    20 maart 
 
Dit zijn de gegevens van het  afgelopen kerkelijk jaar. 
Bij wie we moesten loslaten. 
Bij wie we in onze kring mochten opnemen. 
Verdriet en blijdschap. 
Weten dat de Eeuwige er bij is. 
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De diaconie heeft het volgende project 
ondersteund: 
 
Zeister zending genootschap 
 
 
Opleiding gezondheidsassistenten  

 
De gezondheidszorg in het Surinaamse binnenland is 
in handen van de Medische Zending. Die prima func-
tionerende organisatie zit in zwaar weer doordat de 
overheid de toegezegde subsidie over de laatste an-
derhalf jaar plotseling introk. Een van de knelpunten 
is de opleiding van 25 nieuwe gezondheidsassisten-
ten (GZA’s) voor de poli’s in het binnenland. Die op-
leiding is urgent want de huidige groep gezondheids-
werkers veroudert sterk. Het werk van de GZA’s is 
van cruciaal belang; zij zijn het eerste aanspreekpunt 
voor patiënten en handelen de meeste hulpvragen 
zelfstandig af. Dat varieert van medicijnenverstrek-
king, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties en zuige-
lingenzorg tot het hechten van wonden en begelei-
den van bevallingen. Voor zwaardere problemen 
kunnen ze per radio een arts consulteren en bij acute 
nood kunnen ze een patiënt per vliegtuig naar het 
ziekenhuis in de stad sturen. 
 
http://www.zzg.nl/ 
 
Deurcollectes december 
 
4 dec. Pastoraat 
 
11 dec. Herold 
 
16 dec. Kerkradio 
 
18 dec. Cantorij 
 
24 dec. St. Hope 
 
25 dec. KIA-Kinderen in de knel 
 
 
 

Ze brengen Kerst door op straat, achter een naaima-
chine in een donker kledingatelier of in angst voor 
geweld. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal 
geen feest. Hun jonge leventje wordt getekend door 
oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing. Juist 
met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en 
steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waar-
van de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!  
 
31 dec. Eindejaarscollecte 
 
1 jan. Verwarming 
 
8 jan. De Bondgenoot 
 
 
Opbrengsten collectes oktober 
 
2 okt. KIA-Kerk en Israël   € 106,05  
9 okt. KIA-Hervormingsdag   € 59,10  
16 okt. KIA-Werelddiaconaat   € 65,50  
23 okt. Kerkradio    € 29,77  
30 okt. KIA-Najaarszendingsweek  € 49,75 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.zzg.nl/


7  

Kerst van Stal  
 
Ook dit jaar zal er in de H. Bonifatiuskerk in 
Lichtenvoorde weer de inmiddels traditionele 
‘Kerst van Stal’ worden georganiseerd. Het 
thema van de expositie is dit jaar ‘Kerst van 
over de hele wereld’. Niet alleen zijn er kerst-
stallen van over de hele wereld te zien. Ook zal 
er uitleg worden gegeven over gewoontes en 
tradities tijdens kerst in de diverse landen. De 

expositie zal bestaan uit ongeveer 250 kerststallen. 
Daarnaast is er een expositie over engelen. Met ruim 
1.300 engelen in alle soorten en maten zal dit de 
grootste Nederlandse expositie van engelen zijn. De 
expositie (toegang gratis!) wordt gehouden van 10 
t/m 26 december en is dagelijks geopend van 14.00 
tot 19.00 uur, met uitzondering van de openingsdag 
10 december en 14 december. De opening op 10 
december om 20.00 uur gebeurt door het Volendams 
Opera Koor dat in een twee en een half uur durende 
voorstelling voor de pauze bekende opera melodieën 
ten gehore brengt en na de pauze haar kerstconcert. 
Het koor groot 100 personen (dames en heren) zal 
optreden in traditioneel Volendamse kostuums. De 
toegang tot het concert bedraagt € 20,00 per per-
soon. Op 11 december is er naast de expositie onze 
jaarlijks terugkerende goede doelenmarkt in de kerk. 
Hier zal de Rainbowband voor een muzikale invulling 
zorgen. Entree is gratis. Op 14 december zal om 20.00 
uur het wereldberoemde koor van de Mastreechter 
Staar een concert geven. Dit 100 man sterke koor 
heeft concerten gegeven over de hele wereld. Voor 
de pauze wordt het Staar-repertoire ten gehore ge-
bracht en na de pauze kerstliederen van over de hele 
wereld. Het hele concert zal ongeveer twee en een 
half uur  en de toegang is € 25,- per persoon. In ver-
band met dit concert sluit de expositie die dag al om 
17.00 uur. Zondagmiddag 18 december verzorgt het 
Gemengd Koor Lichtenvoorde haar traditionele kerst-
concert. Het koor bestaat dit jaar 60 jaar. Entree is 
gratis. De programmering is op dit moment nog niet 
afgerond. Meer nieuws kunt u vinden op  de website  
www.kerstvanstal.nl.  Volg ook de regionale bladen 
en de website voor de start van de verkoop van de 
concertkaarten.  
 
Data:  
10 december 20:00 opening 
11 december: goede doelenmarkt 
12 december 20:00 uur Koor Mastreechter Staar 
18 december middag Gemengd Koor Lichtenvoorde 
 
dagelijks geopend van 10 t/m 26 december  
van 14:00-19:00  uur (behalve op 10 en 14 december) 

 

Kerstsamenzang 
 
Het is inmiddels een goede gewoonte, samen zingen 
in de adventstijd. Samen zingen en elkaar herinneren 
aan dat oude kerstverhaal. Dat verhaal dat meer is 
dan een verhaal. Dat echt gebeurde lang geleden. Er 
werd een kind geboren dat hoop bracht in een bange 
wereld. Dat licht bracht in een donkere wereld.  
 

 
 
Ook wij willen zingen over dat kind Jezus. Zoon van 
God. Ook nu lijkt het vaak donker in onze wereld. 
Lijkt het hopeloos in onze wereld. Reden te meer om  
elkaar moed in te zingen, hoop te geven, licht door te 
geven. Met muzikale klassiekers uit verschillende 
tradities en landen wordt samen zingen een feest. 
We nodigen iedereen van harte uit voor deze kerst-
samenzang. Tot ziens in de Johanneskerk! 
 
datum  dinsdag 13 december 
tijd  19.30 - 20.30 
leiding  Ds. Hans Hinkamp 
Info  Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Kerkcafé 

 

Kerkcafé 
  
Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze druk-
ke wereld? Tijd is kostbaar. Familie, vrienden, werk, 
hob-by’s? Dan blijft er soms weinig tijd over. Het 
alcohol-vrije (dat dan weer wel) kerkcafé wil, in een 
ontspan-nen sfeer, ruimte bieden voor levensvragen, 
bezinning, de actualiteit of zo maar ontmoeting met 
leeftijdgeno-ten. De leiding is in handen van dominee 
Hans Hin-kamp. 
 
Kerkcafé: stof tot nadenken, prikkelende onderwer-
pen én ruimte voor vragen of gewoon een stukje 
gezellig-heid! 
 
Data:      
donderdag 12 januari 2017 20:00 uur 
Info: Hans Hinkamp, tel. 0544-37 14 09,  
mail: hans@hinkamp.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In gesprek met Maarten Luther 
 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maar-
ten Luther met 95 kritische stellingen zijn zorg over 
de kerk onder woorden bracht. Dat het zulke grote 
gevolgen zou hebben zal hij vermoedelijk zelf ook 
niet gedacht hebben. Gevolgen tot op de dag van 
vandaag. Het leidde tot een breuk in de rooms-
katholieke kerk, waaruit het protestantisme ont-
stond. Het was niet wat Luther voor ogen stond toen 
hij het gesprek zocht.  
  

 
 
Moet je dit nu vieren? Of kunnen we beter spreken 
over gedenken? Daarom gaan we ‘in gesprek met 
Maarten Luther’.  Wat was het dat hem bewoog? 
Wat waren zijn vragen? En in hoeverre houden die 
vragen ons nog bezig? Binnen de protestantste ker-
ken én in de rooms-katholieke kerk?  
Dus geen college kerkgeschiedenis of dogmatiek 
maar samen proberen te ontdekken wat Luther inspi-
reerde. Een menselijk verhaal over iemand voor wie 
het geloof en de kerk zeer dierbaar waren.  
Aan de hand van de vragen van toen willen we in 
gesprek over hoe we zelf in het leven staan.  
U bent van harte welkom! 
 
Toegang  gratis (vrijwillige bijdrage)  
Koffie/thee   € 1,-  
Leiding   Ds. Hans Hinkamp  
Locatie   Johanneshof  
Data  donderdag 19 en 26 januari 2017  
Tijd   20.00 - 22.00 uur  
Info   Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,  
    mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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AKZ-dienst 4 december 
 
Op 4 december, werkelijk waar, 
staat er weer een AKZ-dienst klaar. 
Deze keer een kleine hint 

          wat u in deze kerkdienst vindt. 
          Waar naar toe, als ik inspiratie zoek? 
          In de kerk ligt een mooi dik boek! 
          Een uurtje bezinning, dat maakt sterk, 
          dus kom om 10.00 uur naar de kerk! 
 

Top 2000 kerkdienst in Johanneskerk 
 

Om al vast in de agenda te 
zetten: 22 januari is er een 
Top 2000 kerkdienst in de 
Johanneskerk. De dienst 
begint om 10.00 uur en er 
is medewerking van het 
koor Friends.  
 

 
Op het programma staan liederen uit de Top 2000, 
dus liederen uit de wereld van de popmuziek.  
 

Bij het Kerkcafé in de Johanneshof is onlangs een 
keuze gemaakt uit de beschikbare liederen. Liederen 
met een verhaal. Iedereen is van harte welkom om te 
luisteren, maar meezingen mag natuurlijk ook! 
 

Hans Hinkamp 
 

 

 

Stille nacht, heilige nacht  
 
Er is geen lied dat zo sterk zowel geliefd als verguisd 
wordt als Stille nacht, heilige nacht.  In het protes-
tantse Liedboek voor de Kerken, 1973, is het opge-
nomen als Gezang 143 en ook in het Liedboek, Zingen 
en bidden in huis en kerk, 2013, waaruit in onder 
andere de Protestantse Kerk in Nederland gezongen 
wordt heeft het lied een plaats gekregen als lied 483. 

 
 

In een commentaar van de dichter Ad den Besten die 
vele bijdragen heeft geleverd aan beide liedboeken 
spuwt hij zijn gal over dit lied: ‘Een afschuwelijk vers-
je’. Den Besten vindt dat dit lied in de kerk niet thuis-
hoort, omdat het ons doet geloven dat Kerstmis niet 
meer is dan ‘dat vertederende feest van het kindje-
wiegen’( Compendium bij de gezangen uit het Lied-
boek voor de Kerken, 1977, pag. 393). Alsof  de komst 
van de Mensenzoon  niet juist met contrasten is  ge-
vuld? Denk aan de inzet van het evangelie van Johan-
nes over het licht dat in de duisternis schijnt. 
 

De nacht was stil en heilig, zo zegt ons het lied. Stille 
nacht, heilige nacht... Bestaat er nog zoiets als een 
besef van het heilige? En is dat heilige alleen in de 
nacht gewaar te worden?  
 

Heilig heeft bij ons protestanten een niet zo gunstige 
klank. Bij de voorbereiding van uitvaarten wordt wel 
eens gezegd dat,  bij de gedachtenis,  van de overle-
dene geen heilige gemaakt hoeft te worden.  
Heilig valt in menig oor samen met: heilig boontje, 
schijnheilig soms. Terwijl heilig niet anders wil bete-
kenen dan: toegewijd, apart gezet, een heilig mens 
weet zich geroepen en verantwoordelijk.  
Zo bezien lopen er dus veel heiligen rond en dat zijn 
mensen van vlees en bloed. Mensen met hun hebbe-
lijkheden en zeker ook met hun gaven die hen soms 
eeuwige roem hebben geschonken, veelal na hun 
aardse bestaan. 
 

Ooit hoorde ik deze omschrijving van een heilige: 
“Een heilige is iemand die laat zien dat God bestaat 
en heel dichtbij is.” Zo komt een heilige al veel dich-
terbij ons, gewone stervelingen die ongeweten heilig 
kunnen zijn voor en met een ander. 
 

 bron: redactieservice, ds. Arie Broekhuis 
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Kasverhaal in ‘t dialect 
 
Waorumme ezels mangs träöne  
in de ogen hebt. 
 

‘t Is weer zowat Kasmissen. Kasmissen: ne tied van 
kaersenlecht, ballen in de boom en mangs ne bulte 
aeten in de boek. Kasmissen: effen net wat maer vrae 
in de weld en het begunt ammaol met dat ene var-
haal van dat Kind van Kerst. Lucas vertelt zien verhaal 
aover den wonderlukken geboorte, ens lange ge-
lae’ne in ne stal in Bethlehem. En aoveral wördt dat 
verhaal deurverteld; een verhaal van good ni-js veur 
leu waor God wille an hef, “mensen van het welbe-
hagen”, heet dat dan in het Nederlands. Hoo vake at 
dat verhaal ook verteld wödt het blif altied waer een 
verhaal dat leu good dut. Kasmissen is metkieken 
ovver de scholder van Lucas, bevorbeeld deur de 
ogen van ne ezel...  

 
Is ‘t owleu wal is op-evallene, dat ezels mangs träöne 
in de ogen hebt? Net asof ze verdreet hebt, um iets 
wat wi-j neet wet. Ne asof eur, a’j effen neet kiekt, 
träöne oaver de wangen e-lopene bunt. Ik zal ow 
vertellen hoo of dat kump. 
 

Der was, ‘t is al lange haer, ne ezel den van ne waerd 
van ne harbarge in Bethelem was. Den ezel ston daor 
achter de harbarge op stal. Elken dag bracht hee zie-
nen baas naor de markt um de boodschappen te ko-
pen. Op den terugweg droog hee de greunten en het 
brood veur de gasten aan weerskanten van de rugge. 
Den ezel trok den ploog deur den kleinen garsten-
kamp  naeven de harbarge. En hee trok de kaore met 
‘t winterheui veur den osse van den waerd. Deur al ‘t 
wark dat den ezel samen met zienen baas dee greu-
jen der ne starken band tussen eurbeiden. Zee 
veulden mekare merakels good an. Vake leep den 
waerd hardop zien zorgen of ziene bli-jdskap te ver-
tellen an zienen ezel. En den ezel knikken, of schud-
den de kop, net hoo’t uut kwam, asof hee alles wal 
begrep. No mo’j ne ezel neet onderschatten, laot ow 
neet veur de gek hollen. Ne ezel is neet zo dom as wi-
j mangs denkt en wel zo stom is as ne ezel, hef ‘t lan-

ge neet zo slecht met zichzelf etroffene as de leu 
denkt. 
Dén ezel, den ezel van den waerd, was op ne dag nog 
heel wat wiezer ewordene dan of hee al was. Eigeluk 
was het in ne nacht ewest, ne wonderlukken nacht! ‘t 
Was in den oelenvloch too‘t den ezel naeven den 
osse op stal ston, dat den waerd de deure lös dee. 
Met ne kleinen stallöchte hoge in de locht schin hee 
een jong stel bi-j. No gebeurn ‘t wal vaker dat der leu 
in de stal slepen maor meestal waarn dee neet op 
deurreize. Ne zeken herder of ne herdersjonge bracht 
de nacht wal is deur in ’t stro en ne enkele kere krop 
der ook wal is ne zwarver stiekum naor binnen. Maor 
dizze leu, ne man en ne vrouwe (eigeluk was ‘t nog 
maor zo’n deerntjen) zogen der uut as nette leu. Dee 
zollen toch neet in den stal slaopen blieven? Maor 
bli-j kek dee jonge vrouwe naor ‘t stro en eurn man 
schudden dankbaor den waerd de hand.  
 

 ‘n Ezel schudden de kop en den waerd (wel ‘t wal 
zag) maken naor den ezel zo’n gebaor van “Jao, joa, ik 
wet het ok wal, maor ik kan der jo ook niks an done”. 
“Het is neet anders. Der is gin bedde, nog ginne har-
de banke, meer aover in den harbarg!” zei den 
waerd. “Dat stök neet, wi-j bunt al slim wies met ‘n 
plaetsken in ‘t stro!”, zei den man dankbaor. Zee was 
gaon zitten en too’t ze zo met de hande in eure rugge 
zat, zoog den ezel wat of der loos was. Dee vrouwe, 
zo jong at ze was, zol moder worden. Ze zol ne klei-
nen kriegen en lange kon ‘t neet maer duurn! Den 
Ezel balken as of hee dorst hadde, hee balken der 
eigenwies op los. “Ik hebbe ow toch al water 
edaone?” zei den waerd. Maor den ezel blef maor 
balken, hee balken der duftig op los. Der mos jo 
schoon water waen veur at het kind gebaorne wor-
den zol! No was het den waerd den de kop schudden 
en too toch maor ne emmer met schoon water kreg. 
‘n Ezel knikken dankbaor met de kop maor dronk der 
ginnen dröppel van. 
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Too worden het nacht. De stallöchte, dee’t den 
waerd veur eur achter elaotene hadde, was laege 
edraeid zodat het in de skemme lek as of der ne 
reusachtegen ezel en ne enorme osse stonnen. Van 
slaopen is der neet völle ekommene den nacht... en ‘t 
water in den emmer was al vlot neudeg! Het was in 
den nacht dat het Kind gebaorne wodden, het was 
een jungsken. Zon wonder had den ezel nog nooit 
ezene. En het was in den nacht dat de ogen van den 
ezel veur de aerste kere nat worden van de träöne, 
too ‘t den kleinen ziene ogen lös deet en um ankek. 
In enen ogenopslag zag den ezel wat of der van dat 
Kind wodden zol. Den ezel zag Zien laeven, Zien lie-
den, Zien dood en Ziene opstanding, dat alles zag den 
ezel! Den Kleinen stok zien händjen uut naor dat gro-
te glanzende oge, waor ‘t de träöne in stonnen waor-
deur de muurn van den stal veur den ezel langzam 
luk wazig wodden. En den ezel zag in het duuster ne 
glimp van het grote Lecht dat alles aoverwinnen zol: 
zo was het good! Dén nacht wodden van ezel an ezel 
deurverteld en altied weer schotten den olden ezel 
den het vertellen de träöne in de ogen. En wee‘t 
heurn? Der was der ginne den het dröge heel! No wet 
i-j waorumme ezels mangs träöne in de ogen hebt. 
(vri-je bewarking van een verhaal uut “de Christusle-
genden”) 

 
A’j no nog denkt dat ezels maor domme beeste bunt, 
dan wil ‘k ow dit zeggen: zee wisten as aerste van het 
Kind dat in den stal gebaorne wodden. Misschien wet 
zee wal meer dan de meeste leu en in ieder geval 
meer dan de meeste leu denkt! Zee hebt ‘t van kotbi-j 
met-emaakt: ‘t verhaal van ‘t kind in den stal. Kasmis-
sen, soms is der ne ezel veur neudeg um ons de weg 
te wiezen! Het laeven mag good waen, dat is waor 
God wille an hef. Um ons de weg te wiezen kwam dát 
Kind in de weld. 
 

Kasmissen is en blif een mooi verhaal. No bunt der 
verhalen en verhalen. Maor hoo zit dat no met dit 
ene verhaal, dit Kasverhaal? Is dat een verhaal waor ’j 
naor kiekt, van een afstandjen (zeg maor, met de 
afstandbediening naost ow op de banke) of is het een 
verhaal dat ow wat zeg, een verhaal dat ook aover 

owzelf geet? Kasmissen, al dan neet deur de ogen 
van ne ezel, lik mangs wal een sprookjen aover vrae, 
lecht en het good hebben met mekare. Maor Kasmis-
sen is wisse maer dan aleeneg een sprookjen. Want 
dat laeven van dat Kind van Kerst, van Jezus Christus, 
was wisse gin sprookjen. Het Kind van Kasmissen 
greujen op en wodden groot. As de man van Naza-
reth vertellen Hee de leu aover God en hoo’t leu met 
mekare umme zollen motten gaon, het geet aover 
laeven, no en alle dage. Het geet um: vrae veur de 
weld maor ook vrae veur owzelf. God hef het good 
met ow veur. In de biebel steet der bi-j ‘t begin bi-j 
alles wat God emaakt heft neet veur niks: “en God 
zag dat het zo good was”. De mensen, de dieren, de 
zonne, de maone, de steerne: “en God zag dat het zo 
good was!” 

 
Het laeven mag good waen, dat is waor God wille an 
hef. Maor at het ow no ne kere neet zo good geet en 
a’j neet laeft zoas God dat graag zut dan is dat neet 
het ende van ‘t verhaal, daor hef dat Kind van Beth-
lehem veur ezorgd. Dat is ook  waor ‘t kasfeest aover 
geet, aover God wel zeg: “At et ow good geet, waes 
dankbaor, en a’j naregheid hebt: Ik bun der veur ow, 
Ik zal ow nooit loslaoten”. Zo as het in de biebel steet 
in Johannes 3, vers 16: “Want zo wies is God met de 
weld ewest, dat Hee zienen eniggeboren Zönne 
egovvene hef, zodat weet in Um geleuft, neet ver-
loorne geet, maor dat laeven zal hebben dat veur 
altied is”. Het verhaal van Kasmissen is een verhaal 
van grote waorden, een verhaal van heil en zegen, 
van God den het weer good mek met de leu. Dat 
verhaal van God is een verhaal van grote waorden 
maor het wödt nooit schreeuwereg. Juust a’j heel 
stille bunt, stille veur God, dan kö’j het heurn. God 
schreeuwt neet, Hee fluustert, soms aoverdag, soms 
midden in den nacht. Hee fluustert het ons too, dee 
waorden van de engeln: “Good ni-js veur ow, vrae op 
aerde en vrae in ow harte. Want vandage is den red-
der gebaorne, Christus den Heer”. A’j heel stille bunt 
veur God kö’j het heuren, en zo is het ook begonnen; 
in ne stillen, heilegen nacht, met ne ezel as stillen 
getuge. 

Ne gezegenden Kasmissen!  
ds. H. Hinkamp 
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Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 
  
Op maandag 14 november 2016  was er een informa-
tiemiddag met als onderwerp “Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning“ . Dit mede op verzoek van onze ou-
deren. 
Mevrouw de Bruijn opende de middag met iedereen 
welkom te heten. Een extra welkom aan de sprekers 
van deze middag: 

 Mevrouw Ilse v.d.Kamp, consulent WMO 

 Mevrouw Majda Letica,  consulent zorg 
 
Na een gebed las ze Galaten 6: De Wet van Christus. 
Hierna werd gezang 477 gezongen. 
Mevrouw Ilse v.d. Kamp stelde zich voor en deed 
verslag van de nieuwe werkwijze in de zorg om de 
zorgkosten in de hand te houden. Eerst de mensen 
motiveren om op eigen kracht zelf de nodige stappen 
te zetten. Ook hulp bieden aan de reeds aanwezige 
mantelzorgers om deze te ontlasten is hun taak. 
Onze 65+ mensen kunnen veel informatie krijgen van 
ouderenadviseurs om goed te kijken naar de leefom-
geving. Is de woning/badkamer/toilet wel  geschikt 
voor de toekomst? Als voorbeeld vertelde zij dat er 
landelijk per jaar gemiddeld 15.000 personen een 
heup breken in huis.  
De ouderenadviseurs kunnen u adviseren en met een 
plan behulpzaam te zijn zodat uw woning veiliger 
gemaakt kan worden.  
Er zijn veel mogelijkheden om aanpassingen te reali-
seren die vaak gedeeltelijk worden vergoed: dit 
noemt men verduurzamen van de woning. 
Er waren veel vragen van de aanwezige mensen die 
goed werden beantwoord door Mevrouw v.d. Kamp. 
 
Na een pauze met thee of koffie kwam beleidsmede-
werkster mevrouw Majda Letica aan het woord. 
 
Zij legt uit hoe mensen indien nodig contact kunnen 
maken met een medewerker in de zorg. 
Mensen kunnen bij het loket WMO in het gemeente-
huis hun vragen kwijt en daarna zal men naar een 
passende oplossing zoeken. Ook gaf ze antwoord op 
veel  vragen die door de aanwezigen gesteld werden.  
Verder waren er informatiefolders etc. om mee te 
nemen naar huis. Zo kunnen de mensen het één en 
ander thuis nogmaals rustig doorlezen. 
Hiermee was aan een informatieve middag een einde 
gekomen en bedankte Mevrouw de Bruijn de dames 
v.d. Kamp en Letica. Ze overhandigde hen een ca-
deaubon als dank voor hun komst wenste iedereen 
“wel thuis”. 
 
 
 
 

P.S. Willen alle medewerkers en bloemendames van 
de PVG hun bonnetjes inleveren bij mevrouw N. Kip 
op maandag 5 december a.s. om 13.30 uur in de 
Johanneshof? 
Bij verhindering graag afspraak maken met me-
vrouw Kip. 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Hartelijke groet namens alle medewerkers 
                                                              Annie Bosman 

 
 

Verschijningsdata Op Weg 
 
 

 
 
 

Uiterste datum 
inleverdata kopij 

Op Weg komt in de 
week voor zondag 

2 januari 15 januari 

20 februari 5 maart 

20 maart 2 april 

24 april 7 mei 

22 mei 4 juni 

19 juni 2 juli 

21 augustus 3 september 

18 september 1 oktober 

23 oktober 5 november 

20 november 3 december 

 

PVG Kerstmiddag   
14 december 2016 
Aanvang 15:00 uur 

o.l.v. Gaatske Braam 
m.m.v. Bas Tieltjes 

 

 

PVG-Bingo middag 
16 januari 2017 

Aanvang 14.30 uur 
U komt toch ook? 
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Zijn engelen van gisteren? 
 
Daarover sprak dominee Gerhard ter Maat met ons 
op 17 november. Een toepasselijk onderwerp in de 
aanloop naar Advent. Hij haalde voorbeelden aan, 
legde uit hoe over engelen gedacht en geschreven 
werd in de Bijbel. Hoe de kijk op engelen en op hun 
taak en aanwezigheid zich ontwikkelde. Boeiend en 
leerzaam. Wat me bijbleef en wat ik graag met jullie 
wil delen is het volgende: Weet dat de aanwezigheid 
van engelen geen garantie is voor een zorgeloos be-
staan. Maar engelen zijn er wel om je door het be-
staan heen te begeleiden. Te steunen. Met die ge-
dachte kunnen we het nieuwe jaar in!  
 
Als engelen 
 
Gabriël en  Michaël, 
en al die engelen  
in Gods geschiedenis 
met mensen, 
ga met ons mee  
van dag tot dag. 
 
Zoals ook wij  
mensen 
in Gods geschiedenis 
op weg gaan, 
vol vertrouwen 
van dag tot dag. 
 
Op weg  
naar wie 
op ons pad komt, 
op weg 
als mensen, 
op weg  
als engelen, 
niet vleugellam 
omdat wij ons 
gedragen weten 
op de vleugels van 
van God, 
op de vleugels 
van zijn Geest. 
                                marja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verspreid door dit Kerstnummer staan een aantal 
grote letters. Deze kunnen ook op kop staan, of 
scheef. Maak van deze letters een naam die te maken 
heeft met Kerst. 
Stuur uw antwoord via email vóór 20 december naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl of via een kaartje met 
vermelding van naam en telefoonnummer in de brie-
venbus bij de Johanneskerk. 
Maak kans op wat lekkers! De redactie zal uit de juis-
te inzendingen een prijswinnaar trekken.  
Succes en veel plezier! 
 

 
 
 
 
 
 

 

De os en de ezel 

 

Zij horen bij elkaar 

bijna spreekwoordelijk 

Zij doken op in oude 

verre verhalen en zijn 

gebleven de eeuwen door 

Trouw staan zij op wacht 

daar in die stal 

bij Jozef, Maria en het Kind 

Zij hebben zo hun vaste plaats 

hun eigen plek 

waar zij trots op zijn –  

want ziende weten zij: 

dit Kind 

zo weerloos en zo klein 

draagt in zich Gods geheimenis 

Zijn grote plan 

van verlossing en bevrijding 

een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde 

de herschepping van 

al het geschapene 

 

en zij weten in alle eenvoud 

de os en de ezel: 

zij horen ook daarbij! 

 

Oeke Kruythof 

 

mailto:kopij@pkn-lichtenvoorde.nl
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Actie Kerkbalans 2017 
 
Evenals voorgaande jaren treft u in het Kerkblad ‘Op 
Weg’ van deze maand alweer het eerste artikel aan 
over de actie Kerkbalans van het nieuwe jaar. Als 
kerkenraad zijn we alweer enige tijd bezig met de 
voorbereidingen van de Actie Kerkbalans 2017 die 
van 21 januari tot en met 5 februari wordt gehouden. 
In die periode komen onze vrijwilligers weer bij u ‘aan 
de deur’ om u de envelop te overhandigen met daar-
in ons verzoek om uw jaarlijkse bijdrage voor onze 
kerkelijke gemeenschap toe te zeggen. U weet het 
inmiddels al wel dat uw jaarlijkse bijdrage onmisbaar 
is om de kerk in stand te houden en om alle activitei-
ten en  kerkelijke evenementen te kunnen bekosti-
gen.  
  

 
                       
Door de kerk zijn we verbonden met God, met elkaar 
en met de generaties voor en na ons. We houden 
elkaar vast in het geloof en verbinden ons met de 
mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker  
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die ver-
bindt. 
Geef aan die Verbinding! Geef aan Kerkbalans! 
 

 
 
Voor het komende jaar 2017 hebben we ervoor geko-
zen om hetzelfde doel na te streven als in 2016; na-
melijk activiteiten te ontwikkelen om meer kinderen, 
jongeren en gezinnen te betrekken bij de kerkelijke 
evenementen. We willen ook graag meer stappen 
‘naar buiten’ zetten, met activiteiten voor het hele 
dorp. Initiatieven zoals een eigen Lichtenvoordse 
Passion, de ‘Kliederkerk’ voor kinderen én hun 
(groot)ouders, waardevolle lezingen en een eigen 
‘Kerkcafé’ voor jonge mensen.  
 
 

 
Onze Johanneskerk en de Johanneshof zijn op de 
zondag, maar ook op alle andere dagen van de week 
plaatsen van ontmoeting, bezinning en van inspiratie. 
Er is voor elk wat wils!  
 

    
 
Kortom: een Kerk die leeft!  
 
Helpt u ons mee om onze doelstelling  mogelijk te 
maken? 
En……het zou echt jammer zijn wanneer u de kans 
zou laten schieten om van tijd tot tijd eens  deel te 
nemen aan die bijeenkomsten en activiteiten. U zult 
dan merken hoe aanstekelijk gezellig het kan zijn! 
In deze ‘Op Weg’ kunt u lezen dat er in de komende 
decembermaand weer heel veel te doen is.  
 
Met een hartelijke groet, 
                     namens het college van kerkrentmeesters    
                     en de kerkenraad, 
                                                             Gerard van Lochem  
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De spin en het Christuskind  
Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. 
"Oh," gilde de dochter van de herbergier. "Maak dat 
je wegkomt, lelijk mormel." 
 

"Zou ik werkelijk lelijk zijn?" vroeg de spin zich af, 
toen hij tegen de muur opklom. "Hoe het ook zij, mijn 
web is prachtig." Hij spon een mooi groot web en 
zocht er een goed plaatsje in om de nacht door te 
brengen. 

 

Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de her-
bergierster kwam er aan met haar bezem. "Wat! Een 
spinnenweb in mijn schone kamer!" riep ze. Ze veeg-
de het prachtige web naar beneden en verjoeg de 
spin. "Daar ga je," zei ze en joeg hem met haar bezem 
weg. "Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen 
en afschuwelijke lange poten niet uitstaan." 
 

"Niemand mag me," jammerde de arme spin, toen hij 
wegging naar de herbergstal en hij begon een web te 
spinnen van de ene balk naar de andere. Daar viel 
niemand hem lastig. De dieren onder hem waren 
hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die 
hen bij warm weer plaagden. 
 

"Nu maak ik me tenminste nuttig," zei de spin. "Als ik 
nu ook maar mooi was," voegde hij er met een zucht 
aan toe. Maar omdat dat nu eenmaal niet kon, begon 
hij het fijnste web te spinnen, dat ooit door een spin 
gemaakt werd. 
 

Hij werkte er al sinds lang aan, toen er op een nacht 
grote drukte in de stal onder hem heerste stemmen 
en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken 
wat er gebeurde, maar 's morgens keek hij naar be-
neden en daar zag hij in een van de kribben een teer 
kindje, waarover zich een mooie jonge vrouw boog, 

terwijl een oudere man met een vriendelijk gezicht 
toekeek. 
 

De baby begon te huilen. "Hij heeft het koud," zei zijn 
moeder. "Ik heb al het stro, dat ik kon vinden over 
hem heen gelegd, maar het is niet genoeg." 
 

Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn 
schitterend web, dat zo zijachtig zacht was als distel-
pluis en zo warm als wol, kwam hij van de balk naar 
omlaag en hij legde het aan de voeten van de moe-
der. Zij pakte het op, legde het over haar baby en 
stopte het warmpjes om hem heen. Hij hield op met 
huilen en viel tevreden in slaap. 
 

Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, 
die daar trots bij stond: "Grijze spin, welke beloning 
wil je hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn 
zoon?" 
 

"Oh, alstublieft," zei de spin, terwijl hij zijn voorpoten 
ineensloeg, "als ik toch alleen maar mooi zou mogen 
worden!" 

 

"Dat kan ik niet doen," antwoordde Maria, "je moet 
zo blijven, als de Heer je geschapen heeft. Maar ik zal 
maken dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand 's 
avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: 'Aha, dat 
betekent geluk.'" 

 

En daarom beschouwt men het tot op deze dag als 
een teken van geluk, wanneer men 's avonds een spin 
ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens 
op kerstavond lange gouddraden en zilveren 'enge-
lenhaar' in de kerstboom ter herinnering aan de klei-
ne grijze spin en het geschenk, dat hij aan het Chris-
tuskind heeft gegeven. 

Bron: Volksverhalen almanak 
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Reis naar Roemenië. 
 
In de jaren negentig van de vorige eeuw onderhield 
de Hervormde Gemeente Lichtenvoorde contacten 
met de Gereformeerde (Református) gemeente  van 
ds. Lászlo Egeresi uit het Hongaarse Tiszakarád.  
Bezoeken over en weer, enthousiasme,  belangstel-
ling en betrokkenheid met en voor elkaar vormden 
jarenlang de basis voor een succesvol diaconaal pro-
ject. 
In 1999 ging de Hongarije-werkgroep wat anders 
doen. Ze gingen bruikbare huisraad inzamelen voor 
een betere leefsituatie voor de mensen in Roemenië. 
De Stichting Oost Europa Hulp Lichtenvoorde werd 
opgericht.  
Anno 2016 is SOEHL een bedrijf met opslagloods en 
winkel waar 35 vrijwilligers werkzaam zijn. Jaarlijks 
voert de Roemeense vervoerder Rozoti Spedition 
zo’n 10 transporten uit van Lievelde naar de krin-
gloopwinkel van Zoltan Dani, naast de zogenaamde 
humanitaire transporten. 
Doorgaans twee keer per jaar reist Lambert Kuenen 
van de Stichting Oost Europa Hulp Lichtenvoorde 
(SOEHL) naar Roemenië. Om de projecten te bezoe-
ken en om de contacten te onderhouden. Met in zijn 
voetsporen steeds twee wisselende vrijwilligers.  
 

 
Dit keer gingen Johan te Bokkel en Rinus te Kronnie 
met hem mee. Deze laatste maakte een verslag. 
 
Uitgezwaaid door Diny, Ineke en Astrid gingen we op 
weg met de gehuurde Mercedes-bus. Na een eerste 
overnachting in Oostenrijk ging het richting Wenen 
en Boedapest om uiteindelijk te belanden op  de 
Hongaarse Laagvlakte  bij Hotel Korona in Püspökla-
dany.  
 
 
 
 

De volgende dag staan we bij te komen van de lange 
reis in de kringloopwinkel van Zoltan Dani in Salard, 
Roemenië. Maar liefst 600 m2 koopplezier ligt of 
staat hier uitgestald. Afkomstig van de Stichting Oost 
Europa Hulp Lichtenvoorde (SOEHL). 
Met de opbrengst exploiteert Dani een warme maal-
tijdenvoorziening en thuishulporganisatie. 

 
In de stad Oradea treffen we Noémi. Ze is 33 jaar en 
moeder van een zoon van 9. Ze vergezelt ons enkele 
dagen als tolk, gedurende ons bezoek aan het 
schoolproject in het oosten van het land. Ze spreekt 
uitstekend Duits, Hongaars en Roemeens en dat komt 
goed van pas. 
 
We staan aan het begin van een reis van ongeveer 
600 km, door de Karpaten, een mooi en ongerept 
bergachtig gebied die ons uiteindelijk brengt in het 
gehucht Vladnic (Lábnyik) in het district Bacãu in de 
regio Moldavië. Aangezien slechts 53 km van de 
route bestaat uit autosnelweg zullen we ook nu moe-
ten overnachten. 
We worden de volgende ochtend hartelijk ontvangen 
op het kantoor van AMCM in de stad Bacãu. AMCM is 
een belangenorganisatie voor de Csango’s, een Hon-
gaarstalige minderheid in dit gebied. AMCM verzorgt 
aanvullend onderwijs op zo’n 80 basisscholen met 
zo’n 1500 kinderen, naast het reguliere onderwijs van 
de Roemeense overheid. 
In Vladnic, een van die dorpen is de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan een vakantie kamp waar in het 
zomerseizoen elk kind een week naar toe mag voor 
niet alleen een ontspannende maar ook een leer-
zame week.   
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Met Eva en Melanie reizen we af naar het vakantie-
kamp met de Lambert-huisjes. We logeerden er en-
kele dagen en genoten van de in prachtige 
herfstkleuren getooide natuur.  
 
Een wandeling door  Vladnic en je gaat ineens mins-
tens zestg jaar terug in de tijd. De wegen zijn onver-

hard, de huisjes ogen armoedig, vervoer is doorgaans 
met paard en wagen en auto’s zijn zeldzaam. Maar de 
mensen lijken er gelukkig en tevree. 

 

Enkele dagen later zijn we terug in Oradea en nemen 
afscheid van Noémi en rijden terug naar Salard waar 
we nog enkele dagen verblijven. We zien hoe de 
laatste spullen afkomstig van het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk bij de krin-
gloopwinkel van Dani worden opgehaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een ambulance( !) van het ziekenhuis in Marghi-
ta. ‘s Middags worden we in dit ziekenhuis gastvrij 
ontvangen met een lunch en worden we rondgeleid 
door de directrice en een arts. We zien dat de spullen 
van het SKB goed zijn aangekomen. 
Aan het eind van de middag bezoeken we het dorpje 
Targusor waar we in 2000 onze activiteiten begon-
nen. 
 
Een verslag van twee weken Roemenië. Je maakt veel 
mee. Een toer langs de projecten waar we aan heb-
ben bijgedragen. Hoe je met de inzameling van krin-
gloopgoederen de leefsituatie kan verbeteren, al is 
het maar een beetje.  
We maakten kennis met Hongaarse minderheid in 
Roemenié. In Bihor, net over de grens met Hongarije 
maken ze 25% van de bevolking uit.  En met Eva en 
Melanie afkomstig uit Szeklerland in Centraal Roe-
menië. Ze hebben een dubbele nationaliteit maar 
voelen zich Hongaars, net als onze tolk Noémi die aan 
een toekomst denkt met haar vriend en haar zoon in 
Hongarije. 
De Csango’s in het district Bacau spreken nog een 
Hongaars dialect maar voelen zich noch Hongaars, 
noch Roemeens. In een wat grotere plaats als Luizi-
Călugăra gaan ze met hun tijd mee, in Vladnic lijkt de 
tijd stil te staan. 
                                                                   Rinus te Kronnie 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
ZOMMERS VAN TON 
 

Zomers van toen, 
zijn groener zijn warmer. 

Zomers van nu, 
zijn een tikkeltje armer. 

Maar straks zijn de zomers van nu 
net zo warm en groen 

want dan zijn het de zomers van toen. 
 
Zommers van ton, ‘n mooi gedicht van Toon Her-
mans. Hee kon de dinge zo mooi zeggen. ‘k Heb ’t 
maor neet vertaald naor ’t Achterhooks, daor wordt 
’t neet altied better van. Zo ongeveer op ow 50ste slöt 
dat bliekbaor too, dee gedachten dat vrogger alles 
better was. Ow gedachten maakt een ideaal beeld 
van ton en zet dat vaste in ow kop as zo was ‘t. Deur 
veul i-j ow good bi-j: dee goeie olde tied. Maor mis-
schien denk i-j eigenlek ok wal, ik wet wal zekers dat 
dee zommers vrogger völle mooier wazzen. Een ge-
lukkege tied zonder zorgen en altied mooi waer: lek-
ker un betjen niks doon, ’n ijsjen halen bi-j ’t Noorden 
en hele dagen zwömmen bi-j ’t meer in Bredevoort. 
Ho makkelek kan ’t waen in ’t laeven. Mooie herinne-
ringen, waor i-j as mens lange op könt teren en daor 
is ok niks op teggen. 
 
Of ’t no allemaol waor is of neet waor of een klein 
betjen waor, ’t mök neet uut. Soms zee’j ’t effen (let-
terlek en figuurlek) neet zo scharp. Net as in ’t ver-
haal van  Samuel en Eli. In ne karkdienst dit jaor heu-
ren ik waer ‘s ne kere dit verhaal. Samuel heuren 
ziene name en dach dat e ropene werd deur Eli. 
‘Nee’, zei Eli ‘dat was ik neet, i-j hebt zeker edreumd’. 
Maor bi-j de darde kere drunk ’t tut Eli deur dat ’t er 
iets heel anders aan de hand is en dat ’t God zelf is 
den Samuel ansprök. Dat kö-j Samuel ok neet kwelle-
ke nemmen dat e dat neet wist. Soms kö-j iets neet 
plaatsen, bu’j neet bekend met een stemme wee-t 
teggen ow präöt. Maor ’t kan ok maor zo waen da’j 
zo in ow eigen waereld zit met ow eigen ideeën ow 
eigen plannen en eigen geschiedenis en van alles en 
nog wat da’j d’r gin oog en oor veur hebt. I-j herkent 
’t neet umda’j ’t neet kent of te drök bunt met van 
alles en nog wat. 
Dus het advies um dan gewoon effen stille te ween is 
nog neet zo slecht: effen wachten, effen ruumte ma-
ken en de stilte te zeuken, de röst. De stilte daor ha’j 
wat an, tussen al ’t kabaal wat op ow afkump. En 
veural met Kast is dat ok neet verkeerd um, met alle 
drokten, effen stille te staon met wat Kast no zo be-
langriek mök: Kast, ‘n feest van hoppe en ‘n feest van 
Lecht, bli-jdschap en verwondering ovver de geboor-

te van ’t kastkind in ‘n voerbak in Bethlemen, dwars 
deur alle ellende hen. 
Natuurlek Kast mot veural ok gezelleg en romantisch 
waen en ’t leefst in ’n witten wereld. Maor zelfs ’n 
witten Kast zit ‘r, liekt ’t wal,  neet meer in. Veureg 
jaor was iederene in december nog drok um ‘t gres te 
maaien in de tuin, zo warm was ‘t. 
 

 
 
Soms zee’j ’t neet scharp en twiefel i-j met ow ge-
dachten of ’t no heimwee of nostalgie is. Ik verlang 
wal waer naor zo’n Kast as op zo’n mooien olderwet-
se kastkaarte, waor-j d’r vrogger altied heel völle van 
kregen. Zo’n kaarte met ‘n golden rand d’r umme hen 
en met ‘n sneeuwlandschap onder ‘n  mooien ster-
renhemel, met ‘n sneeuwpoppe en ‘n karke waort ’t 
lecht binnen brendt en vandaor uut waer wieter de 
waereld ingeet. En met dee zommers van ton, dut ow 
dat al snel verzuchten in: 
 

Winters bunt al lang neet meer zo kold as vrogger 
En ik zelf wordt alsmaor older 
Wat kan ‘k d’r toch an doon, 

Da’k steeds maer verlang, naor dee  
Kasdagen van ton…… 

 
Riemt neet zo mooi as dee ‘zommers van ton’, maor 
ik bun dan ok gin Toon Hermans.  
Gezegende Kasdage. 
 
Erik Schokkin 
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Zö’w aeven stille waenn 
 

Ik zitte an de taofel in de kökken, 
’t is tied van etten-gaon, de borden staot al klaor. 
Mien moo breit nog een stuksken an de sökken. 

Het is vrog donker veur de tied van ’t jaor. 
 

Ik leg de krante weg dee’k had elaezen. 
Dewiel mien moo de pannen op de taofel zet, 
heur ik mien va: “ Zö’w aeven stille waezen.” 

Hee voolt de hande veur een kort gebed. 
 

Gedachten dee ik heb en nooit vergette. 
‘’Zö’w aeven stille waenn’’, dat denk ik altied nog. 

Der bunt zo völle dinge dee’k neet wette, 
dan bun’k maor stille en dat is miej genog. 

 
Derk Jan ten Hoopen 

(Soms zit ik zomaor onder ’n boom,  
ISBN 90-73667-40-2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Advent 
Advent betekent wachten. 

Wachten op de geboorte  
van het kind van Bethlehem. 

Een tijd van voorbereiding en verwachting. 
Een tijd van bezinning en stil worden. 

 
Advent betekent luisteren. 

Luisteren naar mijzelf, 
of mijn hart vol is van geloof, 

of ik de woorden van het evangelie 
inhoud kan geven in mijn leven van alledag. 

 
Advent betekent bidden. 

Bidden, mijn handen gevouwen, 
of zomaar een gebed dat in mij opkomt. 

Bidden voor mensen om mij heen 
of bidden voor mijzelf, 

woorden vinden om te vragen en te danken. 
 

Advent is komen. 
Komen met verlangen  

naar het kind in Bethlehem, 
waar God vlak bij mij staat. 

tot één ziel die leeft. 
De haast is gekeerd, 

er is weer rust gekomen. 
 

bron: redactieservice 
. 
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AED herhalingscursus 
 
De AED-herhalingscursus wordt gehouden op maan-
dag 9 januari a.s. om 13.30 uur in de Johanneshof. 
Er zijn nog twee plekken beschikbaar. 
Wie de basiscursus heeft gevolgd en wil deelnemen 
kan zich tot 20 december a.s. nog aanmelden bij  
Frits van Lochem,  
tel. 374723 of fritsvanlochem@hetnet.nl 
 

 
 
 
 
 
 
Giften 
 
Ontvangen via mevrouw T. de Jongh  € 20,= voor 
onderhoud gebouwen. Mevrouw J. ter Haar ontving 
€ 10,= voor de ouderling bloemendienst en via me-
vrouw A. Staring € 10,= voor de kerk. 
Hartelijk dank! 

 
 
Agenda 
 
07 dec.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerkenraad  20.00 uur 
08 dec. Bloemschikken 19.30 uur 
13 dec. Inloopmorgen  09.30 uur 
  KRM vergadering 10.00  uur 
  Kerstsamenzang 19.30 uur 
  Verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
14 dec.  Kerstviering PVG 15.00 uur 
  Publiciteitscommissie 19.30 uur 
15 dec. Bloemschikken 19.30 uur 
16 dec.  Open Tafel  11.30 uur 
  Heilig Avondmaal 15.00 uur 
21 dec. Inloopmorgen  09.30 uur 
28 dec. Inloopmorgen  09.30 uur 
04 jan.  Inloopmorgen  09.30 uur 
11 jan.  Inloopmorgen  09.30 uur 
16 jan.  PVG middag  14.30 uur 
20 jan.  Open Tafel  11.30 uur 
 
Kledinginzameling 
 
In de maand december vindt er geen kledinginzame-
ling plaats. De eerstvolgende inzameling is op zater-
dag 28 januari 2017 van 09.00 tot 12.00 uur in de 
Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 

 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 

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

 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 

 

mailto:fritsvanlochem@hetnet.nl
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Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 

Juichende tieners voor eigen bijbel 
 
Het lijkt zo vanzelfsprekend: elke tiener een eigen 
bijbel. Maar in Bulama Children’s Village in Oeganda 
konden ze daar slechts van dromen – totdat ze 350 
bijbels van het NBG ontvingen. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap zet elk jaar 8 bui-
tenlandprojecten in de schijnwerpers. Maar los daar-
van ondersteunen we regelmatig kerken, scholen en 
tehuizen voor weeskinderen zoals het Bulama Child-
ren’s Village in Oeganda. Via het Bijbelgenootschap 
van Oeganda hebben we 350 Engelse bijbels kunnen 
doneren aan het kinderdorp. 
 
Juichende tieners 
Oeganda is een arm land – bijna 40 % van de bevol-
king leeft onder de armoedegrens. Veel Oegandezen 
hebben geen eigen bijbel omdat ze die niet kunnen 
betalen. In Bulama Children’s Village zijn bijbels dan 
ook meer dan welkom. 
“Er ging een gejuich op toen we de tieners vertelden 
dat we 350 Engelstalige bijbels ontvangen hadden”, 
schrijft Joseph Lubega, dominee en directeur van het 
kinderdorp. 
 
Bijbelstudie met een open bijbel 
In Bulama Children’s Village is er elke avond een 
moment voor bijbelstudie en gebed. Mét open bijbels 
dus, vanaf nu. Dominee Lubega is blij en dankbaar: 
“Ik zie alle tieners nu tijdens de bijbelstudie in hun 
bijbel bladeren en meelezen met het bijbelgedeelte 
dat we behandelen. Fantastisch om dat te zien. Be-
dankt dat jullie dit mogelijk gemaakt hebben.” 
 
Over het Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel 
dichtbij. Onze missie is dat iedereen wereldwijd de 
Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. 
 

                                                                                               
Illustraties Samenleesbijbel 

 
De meer dan 200 illustraties uit de Samenleesbijbel 
zijn toegevoegd aan debijbel.nl, de website over de 
Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. De 
kleurrijke illustraties, gemaakt door Wendelien van 
de Erve, brengen de belangrijkste verhalen uit de 
Bijbel nog meer tot leven. 
U vindt de afbeeldingen op debijbel.nl door te zoeken 
op ‘Samenleesbijbel’ of de naam van bekende perso-
nen uit de Bijbel. De afbeeldingen zijn ook gekoppeld 
aan een bijbeltekst. U kunt ze dus tijdens het bijbelle-

zen tegenkomen in de balk ‘Gerelateerd’, wanneer u 
deze ingeschakeld heeft via het opties-menu. 
 
Naast de illustraties zijn eveneens de werkbladen uit 
de Samenleesbijbel te vinden op debijbel.nl. Deze 
kunnen worden gedownload en geprint, om ze bij-
voorbeeld in de kinderdienst te gebruiken als verwer-
kingsopdracht bij een bijbelverhaal. 
 
De afbeeldingen van de Samenleesbijbel zijn te bekij-
ken en te gebruiken wanneer u lid bent van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap en een account hebt op 
debijbel.nl 
 
                     
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wijzigingen in verschijningsdata Op Weg 
 
We willen u erop wijzen dat Op Weg twee maal zal 
verschijnen met een tussenpoos van zes weken. Bo-
vendien worden zowel dit als het volgende nummer 
van op Weg bezorgd op alle adressen van leden van 
de Protestantse Gemeente van Lichtenvoorde. 
Het volgende nummer komt uit de week voor 15 
januari (inleverdatum kopij 2 januari). Daarna zal Op 
Weg uitkomen in de week voor zondag 5 maart (inle-
verdatum kopij 20 februari). Met uitzondering van de 
maand augustus zal Op Weg daarna weer uitkomen 
in de week voor de eerste zondag van de betreffende 
maand. Elders in dit blad een overzicht van de  inle-

verdata kopij en de verschijningsdata. 
                                                                 de redactie 

 

 

Gelukkig Nieuwjaar 
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Het kerstverhaal met kerst kleurplaat 
 
Alle mensen moeten zich in laten schrijven in hun geboortestad. Ook Maria en Jozef moeten op reis naar Bethle-
hem. Gelukkig mogen Maria en Jozef de ezel van Joachim lenen. Nu hoeft Maria niet de hele reis te lopen. Voor 
Maria is de reis zwaar. Ze is in verwachting en de baby kan elk moment komen.mmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Als Maria en Jozef eindelijk in Bethlehem aankomen is Maria erg moe. Ze gaan op zoek naar een slaapplaats. 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 sla-
pen.'mmmmmmmmmmmmmmm 
Jozef en Maria zijn blij met de warme slaapplek in de stal. Nu kunnen ze eindelijk uitrusten van de lange reis. Mid-
den in de nacht wordt Jezus geboren. Het kind waarvan de engel Gabriël 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 in de hemel boven de herders. 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. Een kind van vrede.' 
Plotseling verschijnen er nog veel meer engelen. Ze zingen over het pasgeboren kind. Het mooie lied van de engelen 
klinkt over de velden met de herder en de schapen: '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 Jezus. Jezus ligt lekker te sla-
pen in het warme stro in de voerbak. 

 

De herders knielen voor Jezus neer. Ze vertellen Maria en Jozef over de engelen. Iedereen die het hoort wordt er 
helemaal stil en blij van. Dit is een heel bijzonder kind. 
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 15 januari 2017. 
Kopij moet uiterlijk maandag 2 januari 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 2016 
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  en 
Beheer Johanneshof: Mevr. J. van Lochem 
Hofesch 23  
7131 TC Lichtenvoorde 
tel. 37 41 20  

 

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 
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster  
Van Raesfeltstraat 44 
7131 GD Lichtenvoorde 
tel. 48 81 68 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
D. Veerbeek 
Beumweg 6 
7134 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 

mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl
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Kerkdiensten 

 

 
 
 

 
 

 

zondag 4 december  tweede zondag van Advent, AKZ dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: mevrouw Ikink 
   deurcollecte: pastoraat 
      

zondag 11 december  derde zondag van Advent 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink   welkom: de heer Van Lochem 
 Aalten  deurcollecte: Herold 
     

vrijdag 16 december  Heilig Avondmaal in de Johanneshof 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp  deurcollecte: kerkradio 
      

zondag 18 december  vierde zondag van Advent, HA 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Koster 
   deurcollecte: cantorij 
      

zaterdag 24 december  kerstnachtdienst 
23.00 uur ds. J.J. Hinkamp  deurcollecte: St. Hope 
      

Zondag 25 december  Eerste kerstdag  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Van Lochem 
   deurcollecte: Kia-kinderen in de knel 
      

Zaterdag 31 december  oudjaar avonddienst  
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp  deurcollecte: eindejaarscollecte 
      

Zondag 1 januari 2017   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Onnink 
   deurcollecte: verwarming 
      

Zondag 8 januari   bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Van Lochem 
   deurcollecte: de Bondgenoot 
Zondag 15 januari   
10.00 uur De heer S. Kuyt  welkom: de heer Baarsma 
 Lichtenvoorde  deurcollecte: Oecumene 
        

kindernevendienst:  25 december en 8 januari 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
 

     


