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Niet met de hardheid van steen,  
niet met de pijl van verwijten,  

komt U ons mensen nabij, 
maar met een woord in het zand. 

 
Tekens van zwijgend begrip,  

letters van liefde en leven  
legt U hier tussen ons in,  

leert ons meedogend te zijn. 
 

Bron: Rakelings Nabij, Alfred C. Bronswijk  
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Dapper? 
 
Dapper. Klein woordje dat veel oproept. 
 
Voor de geest komt een huiskamer. Kinderen, 
een stuk of tien, zittend op de grond. Op televi-
sie een poppentheater. De hoofdrolspeler een 
jongen die Dappere Dodo heette. Wat hem 

dapper maakte? Hij was stoer en beleefde avonturen. 
   

                
 
Voor de geest komt een jongetje, Tijn, die nagels lakt 
van honderden  mensen. Zes jaar oud. Zelf letterlijk 
doodziek gaat hij aan de gang voor al die kinderen die 
wereldwijd overlijden aan longontsteking. Klein maar 
dapper. In heel Nederland wordt gelakt en gedo-
neerd. Meer dan 8 miljoen euro aan gelakte nagels 
dank zij het initiatief van Tijn. Wat hem dapper maak-
te? Zijn inzet voor anderen. 
 
Voor de geest komt Wilfred de Bruijn. Een homo die 
door een groep jongeren in 2013 zwaar mishandeld 
werd om wie hij is. In Parijs. In het ziekenhuis werd 
onder meer een schedelbreuk geconstateerd. Hij 
zette een foto van zijn afschuwelijk gehavende ge-
zicht op facebook. En blijft zich inzetten voor de zaak 
van homo's. Is regelmatig op tv. Wat hem dapper 
maakt? Dat hij durft te zijn wie hij is.   
 
Voor de geest komt mijn schoonmoeder. Een diepge-
lovige vrouw. Jong weduwe geworden. Vijf kinderen 
door de puberteit geloodst (of loodsten zij haar er-
door?) Vijf kinderen  studerend voor arts of bioloog 
of iets anders om de eettafel, die het allemaal beter 
wisten. Ook op geloofsgebied. En dan zij: "Ik blijf ge-
loven zoals ik altijd heb gedaan, daar voel ik mij goed 
bij". Wat haar dapper maakte? Dat zij haar eigen 
mening durfde te houden. Tegenover  al die lerende 
en studerende beter wetende kinderen. Het hield 
haar op de been.  
 
En nog al die voorbeelden van mensen groot en klein 
die iets dappers doen. Wie kent ze niet. Vaak  in het 
verborgene. Maar daarom niet minder dapper. 
 
Hoe ik op dit onderwerp kom? Door het thema van 
de 40dagentijd die woensdag 1 maart weer ingaat. 

Veertig dagen en zes zondagen op weg naar Pasen. 
Het landelijk thema van Kerk in Actie is  Sterk & dap-
per. Deel als Jezus. Uitgewerkt in zes werkwoorden. 
Liefhebben. Accepteren. Overdenken. Delen. Bevesti-
gen. Stimuleren. Meer hierover op de site van Kerk in 
Actie. 
 
Maar dan de onontkoombare vraag: Hoe dapper ben 
ik? En moet ik sterk zijn om dapper te zijn? Hoe vaak 
voel ik me een kleine David die met een steentje en 
een slinger de boze slechte wereld te lijf wil gaan? En 
doe ik dat dan ook of laat ik het maar. Onder het 
mom van 'het helpt toch niet'. Wel zo veilig.  
 
Sterk en dapper. Ze horen bij elkaar. Maar dan niet in 
de zin van : sterk van lijf en leden. Dat was Tijn niet. 
Dat was Wilfred niet. Dat was mijn schoonmoeder 
niet. En dat zijn vaak al die andere dappere mensen 
ook niet. Dappere Dodo laat ik in het midden. Die 
was, bungelend aan de touwtjes van de poppenspe-
ler, stoer en won altijd. Nee, sterk is bedoeld in de zin 
van: sterk van geest.  
 
Sterk en dapper. Ben je dat van nature? Kan je dat 
worden? Waar kan je dat leren? Van wie kan je dat 
leren? Vaak van mensen die dat zijn. Die hiervoor 
werden genoemd. En nog heel veel anderen. Groot-
ste voorbeeld dat we kennen is die man die Jezus 
heet. Hoe dapper weerstond hij alle aanvallen. Hoe 
weerloos durfde hij zich op te stellen.  
 
Maar dat kostte hem wel mooi de kop, zal iemands 
zeggen. En dat leek ook zo. Alleen was het anders. Je 
moet het verhaal wel uitlezen tot het eind. Het eind 
dat een nieuw begin bleek te zijn.  
 
Blijft de vraag: Hoe bang zijn wij? Hoe dapper zijn 
wij? Hoe bang ben jij? Hoe dapper ben jij? Hoe bang 
ben ik? Hoe dapper ben ik? Een vraag om de komen-
de weken maar eens over na te denken. Met de we-
tenschap dat we die kracht die ons sterk van geest 
moet maken niet uit onszelf hoeven te halen. Die 
wordt je gegeven. Als je er plek voor maakt.  
 
Een dappere 40dagentijd gewenst. 
 

  marja  
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Tussentijd. Met dat woord, tussentijd, zou ik 
deze periode van het jaar willen omschrijven. 
En dat geldt zowel voor het maatschappelijk 
leven, voor de natuur om ons heen, als voor het 
kerkelijk leven. 

 

Met de landelijke verkiezingen voor de deur zal re-
gelmatig de vraag klinken: welke kant willen wij op 
met dit land? Letterlijk en figuurlijk, van links tot 
rechts, zullen ons adviezen worden aangereikt wat in 
ieders mening het beste is voor het land. Maar ‘het 
land’ is een breed (en abstract) begrip. Belangrijker, 
lijkt mij, de vraag hoe we omgaan met mensen. Op 
dat punt hoop ik dat menswaardigheid en leefwaar-
digheid de aandacht krijgen die ze verdienen.  
 

Een stemadvies zal ik niet geven, al is het alleen al 
omdat ik zelf misschien ook nog zwevend (of zweve-
rig) ben waar het die keuze betreft. Ik denk wel dat 
het evangelie waardevolle woorden spreekt over het 
omgaan met elkaar en respect. Maar we leven (ge-
lukkig) in een democratie en daarin mag een ieder 
eigen afwegingen maken. Hoe de toekomst er uit zal 
gaan zien? Daar heeft u zelf een stem in. Maar voor-
alsnog leven we in de tussentijd. 
 

 
 

Kijken we (met de verkiezingen vóór de deur) naar de 
natuur buiten de deur dan zien we daar ook dat het 
tussentijd is. Het grijze en grauwe van de winter-
maanden moet weer wijken voor meer kleur in de 
natuur. De dagen beginnen weer merkbaar te lengen. 
Voor de echte lente is het nog te vroeg en maartse 
buien kunnen zomaar voor winterse taferelen zorgen, 
maar vleugjes lente zijn zeer welkom, als voorbode 
van behaaglijke zonneschijn en lentekleuren, geuren 
en geluiden. Het is nu nog even tussentijd maar wel 
met de blik vooruit. 
 

Maar terwijl in de natuur de kleur groen weer terug-
keert gaan we in de kerk juist de omgekeerde weg. 

De kerkelijke kleur groen zal binnenkort, bij het begin 
van de 40dagentijd plaats maken voor het paars van 
de bezinning. Het is ook de kleur van het heel vroege 
opkomen van de zon. Opnieuw: tussentijd. Een tijd 
voor inkeer en bezinning. Een pas op de plaats om stil 
te staan bij wat van waarde is. En het geloof mag 
daarbij een rol spelen, als bron van levenskracht en  
als basis van geborgenheid.  
 

We mogen weet hebben van een God die met ons en 
zijn wereld begaan is. We worden uitgenodigd daar 
ons steentje aan bij te dragen. Samen werken aan die 
nieuwe wereld van God, waar Jezus vol passie over 
gesproken heeft (en waar hij alles voor over had!). 
Voltooid is die wereld nog niet maar we kunnen er 
wel aan meehelpen om het net iets meer ‘af’ (heel) te 
maken. En tot die tijd van voltooiing leven we in de 
tussentijd. 

 

In deze ‘tussentijd’ van bezinning en op weg naar 
Pasen wens ik iedereen al vast van harte een hart vol 
lente toe. En de nodige vitamientjes voor hart en ziel! 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

 
-------------------- 

 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. 
Deze keer een gebed om Gods ontferming over de 
nood in onze wereld, een kyriegebed.. 
 

Kyrie Eleison 
Voor alle kleine mensen 
die zich onzichtbaar wensen 
Voor de stoere machoman 
die nauwelijks knielen kan 
Voor het geplaagde kind 
dat geen veilig plekje vindt 
bidden wij: Kyrie Eleison 
 

Voor de soldaat in oorlogsgebied 
die zoveel gruwelijkheden ziet 
Voor de zieken, de verwonden 
die nog geen heling vonden 
Voor degene die niet bidden kan 
bedroefde vrouw, eenzame man 
bidden wij: Kyrie Eleison 
 

Voor allen die de Waarheid weten 
en die zo makkelijk weer vergeten 
Voor hen die in het donker gaan 
verdwaald tussen realiteit en waan 
Voor ieder mens die schuilen wil 
zijn wij nu een ogenblik stil... 
en bidden: Kyrie Eleison 
 

bron: een gedicht van Jolanda Holleman-Kropff 
op www.gedichtensite.nl 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Op de kalender is het alweer maart.  
De dagen lengen, vogelzang is hier en daar weer te 
horen. De sneeuwklokjes laten zien dat het voorjaar 
in de lucht zit. Krokussen steken hun kopjes boven de 
grond en kun je soms zien bloeien. De narcissen dur-
ven het nog net niet aan. Maar pas op, na mooi voor-
jaarsweer kan het  zo weer gaan vriezen want, maart 
roert zijn staart.  
 
Terwijl ik dit schrijf is de vrijwilligersavond net achter 
de rug. Het was een mooie en goed verzorgde avond. 
Wederom met een quiz. Op papier elf verhaaltjes die, 
wel of niet waar, waren.  Aan mijn uitslag te zien is 
dat niet aan mij besteed. Gelukkig zijn er altijd men-
sen die dit wel goed kunnen en gaat er altijd iemand 
met een prijsje naar huis.  
 
Deze maand begint de veertigdagentijd. De tijd op 
weg naar Pasen.  
Donderdagmiddag 23 maart is er een viering in de 
Johanneskerk in samenwerking met de welzijnscoa-
ches van Careaz en geestelijk verzorger Imka Wieg-
gers. Ook leden van de cantorij onder leiding van dhr. 
Johan Meerdink verlenen hun medewerking. Het is 
vooral een dienst voor de bewoners van de Antoni-
ushove en Flierbeek maar wat zou het mooi zijn als 
ook buiten deze bewoners velen de weg zouden vin-
den naar de Johanneskerk. U als gemeentelid ,en een 
ieder van welke gezindte ook, is van harte welkom! 
De dienst begint om 15.00 uur.  
Het thema is  “Op weg naar Pasen”  
Na de dienst is er koffie /thee.  
Een warm welkom voor u allen! 

 

Meeleven met:  
Hen die een medische ingreep moeten of hebben 
ondergaan. Hen die in spanning wachten op uitsla-
gen.  De zieken, thuis of in een verpleeghuis, en met 
hen die om hen heen staan. 
Voor u allen veel sterkte en Gods zegen gewenst.  

 

                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passion Lichtenvoorde 2017 
 
Passion Lichtenvoorde naar het televisieprogramma 
van de EO, KRO een NCRV, krijgt een vervolg en wel 
op dinsdag 11 april. De eerste editie was een dermate 
groot succes dat een vervolg van deze eigentijdse, 
muzikale paasvertelling niet kon uitblijven. 
 
Vorig aar namen meer dan duizend mensen deel aan 
de ingetogen tocht met het kruis naar Marianum 
waar Passion Lichtenvoorde verder tot uitvoering 
kwam. Dat aantal heeft de organisatie uitgedaagd 
nóg grotere betrokkenheid te genereren. Nieuw is 
dat Maria in de Lichtenvoordse editie een hoofdrol 
heeft gekregen en dat ook leerlingen van het Maria-
num meespelen. De hoofdrollen worden vertolkt 
door bekende inwoners van Oost Gelre. 
Dinsdag 11 april start Passion Lichtenvoorde om 
19.30 uur op het marktplein in Lichtenvoorde. Van 
daar uit wordt een groot kruis naar het plein van Ma-
rianum gedragen, waar het wordt opgericht.  

 
In de aula wordt de uitvoering van Passion Lichten-
voorde vervolgd. De opvoering van het passieverhaal 
is een dynamisch geheel dat ook op een groot bui-
tenscherm op het schoolplein te volgen is. 
 
Passion Lichtenvoorde komt tot stand met medewer-
king van Marianum en de Lichtenvoordse kerken. 
Eind vorig jaar is een nieuwe stichting Passie voor 
Cultuur en Maatschappij opgericht die Passion Lich-
tenvoorde als een indrukwekkend cultureel evene-
ment blijvend wil neerzetten. 
 
bron: Elna 
 

 
 
 

  

“Op weg naar Pasen” 

 

Viering op donderdag 23 maart om 15.00 uur in de 
Johanneskerk. 

 

Voorgangers: Mevr. Imka Wieggers (Careaz) 
Mevr. Gaatske Braam (Johanneskerk) 

 

Met medewerking leden van de cantorij, 
dhr. Johan Meerdink en dhr. Bas Tieltjes. 

 

Na afloop thee/ koffie 

 

Van harte uitgenodigd! 
 

Kaartverkoop 
 

Kaarten voor de binnenvoorstelling, 
€ 5,00, zijn vanaf 6 maart verkrijgbaar 
bij Marianum Lichtenvoorde en Foto-

primeur op de Markt. 
 



5  

In memoriam Dine Wamelink-Geessink 
 
Woensdag 8 februari waren we in een volle 
Johanneskerk bij elkaar om het leven te geden-
ken en afscheid te nemen van Dine Wamelink-
Geessink, een lieve (schoon)moeder, oma en 
‘andere oma’.  
 

Zo klein en kwetsbaar als ze oogde reeg ze in alle 
stilte de jaren aaneen tot de respectabele leeftijd van 
96 jaar. Ze was dankbaar voor alle goede zorgen en 
dat ze tot het laatst op haar favoriete plaats aan de 
Meekesweg kon blijven.  
 

Geboren en getogen in het gezin Geessink (met ne-
gen kinderen), op boerderij ‘Schutte’ aan de Ooster-
meenweg, was ze van jongs af aan gewend aan veel 
mensen om haar heen. En dat is tot het einde zo ge-
bleven. Ze hield van aanspraak en gezelligheid.  
 

Met haar man Gerhard kwam ze na haar huwelijk te 
wonen aan de Meekesweg. Drie kinderen werden 
daar geboren: Wim, Rina, en Willemien. Het was een 
goede tijd. Maar het overlijden van dochter Wille-
mien, bijna vier jaar oud, door een tragisch ongeval 
op de boerderij, heeft haar diep geraakt. Ze heeft in 
stilte veel geleden en gedragen.  
 

Toch werd haar bewogen leven geen kleurloos leven. 
Ze genoot van de bedrijvigheid rond de boerderij. Ze 
genoot van bezoek, dat welkom was in het kleine 
keukentje. Een nieuwe generatie, haar kleinkinderen, 
gaf kleur aan het bestaan. En later waren er de ach-
terkleinkinderen waar ze van kon genieten.  
 

Na het overlijden in 2013 van haar man Gerhard 
voelde ze zich ‘ontheemd’. Het gemis was voelbaar. 
Toch bleef ze ook nu betrokken bij het wel en wee 
van anderen en bij wat er in de kerk gebeurde.  
 

In de dienst was er de bemoediging vanuit Psalm 23: 
‘ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte 
van dagen’. Het was een perspectief dat haar droeg 
door moeilijke tijden. Het gaf haar rust en troost. Dat 
het haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
draagkracht en bemoediging mag geven. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Jo Hondorp – Hijink,  
 
Jo Hijink werd in Doetinchem geboren. Haar vader 
werkte bij de post en werd overgeplaatst naar Lich-
tenvoorde. Hier werd Jo lid van PSV, de Protestantse 
Sport Vereniging die de volgende activiteiten organi-
seerde:  voetbal, gym, de avond- vierdaagse. De ver-
eniging had tevens een drumband onder haar hoede. 
In Lichtenvoorde leerde ze haar man Jan Hondorp, de 
zoon van de koster, kennen.  
Ze trouwden en er werden een dochter en een zoon 
geboren. Ze was een moeder bij wie altijd de thee 
klaar stond als je uit school kwam. Een moeder en 
oma die er altijd (voor je) was, van poetsen hield, een 
echte huismus, zoals de kinderen vertelden. Ze leidde 
een rustig en sober leven. Een vrouw ook met een 
brede interesse. 
De laatste paar jaren ging ze er vaker op uit. Woens-
dagsmorgens naar de inloop in de Johanneshof om 
daar mensen te ontmoeten en aan een activiteit deel 
te nemen.  
Ze genoot van vakanties, vooral naar Frankrijk en van 
uitjes met zoon Hans. 
Ze was een vrouw met een groot hart voor haar gezin 
maar ook voor neef Robert die liefdevol opgenomen 
werd in het gezin, en voor nicht Gea die twee en een 
half jaar bij hen woonde. Een hechte band die er tot 
de dag van vandaag nog altijd is. Ze was geen kerkbe-
zoeker maar leefde vanuit haar geloof.  
Vanwege haar betrokkenheid en het er zijn voor el-
kaar hebben we tijdens de dankdienst voor haar le-
ven, voorafgaand aan de crematie, 1 Korinte 13 gele-
zen, omdat hierin de begrippen liefde en zorg cen-
traal staan. Zij mocht de liefde van God ervaren in de 
betrokken liefde van haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, van familie en velen om haar heen. 
Haar gegeven liefde had ze terug gekregen in de 
trouw van iedereen. 
Eind november werd er bij haar slokdarmkanker ge-
constateerd. Na een periode van hoop bleek het toch 
niet goed te gaan, maar wat had ze graag verder wil-
len leven.  
Vrijdag 10 februari overleed ze in de leeftijd van 90 
jaar in het bijzijn van naasten. 
Ze mocht gaan naar God die er is, ook voorbij de 
grenzen van de dood. Dat dit haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, haar zussen, zwager en schoon-
zus tot troost mag zijn. 
 
                                      pastoraal werker Gaatske Braam 
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 Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht  bij:               
 
   8 jan. fam. Tieltjes 
 Kard. De Jongstraat 14. 
 15 jan. fam. Meijer 
 M. Leliveltstraat 46. 
 22 jan. familie van wijlen Joke 
 Lubbers in Winterswijk 
 29 jan. mevrouw Stronks 
 Kamperweg 20. 
 05 feb. fam. Olbach 
 Huttendijk 8. 
 12 feb. mevr. De Jongh 
 B. van Meursstraat 11. 
 19 feb. fam. Wibier  
 Zuivelstraat 21. 
 
 Verjaardagen 
 
4 mrt.   mevr. J.W. Wansing 
 Wilgenstraat 9 

7131 ZP  Lichtenvoorde 
78 jaar. 

9 mrt.    mevr. L. Scholte 
 Chopinstraat 16 

7131 AC  Lichtenvoorde  
84 jaar. 

12 mrt. de heer J.F. Sint 
 Jan Steenstraat 52 

7131 VR  Lichtenvoorde  
78 jaar. 

19 mrt. mevr. J.A. Nijland 
 Past. Scheepersstraat 49 

7134 RB  Lichtenvoorde 
75 jaar. 

21 mrt. mevr. H.J.H. Hillen 
               Bachstraat 11 

7131 AD  Lichtenvoorde 
85 jaar. 

21 mrt. mevr. J.G. Wamelink 
 Varsseveldseweg 7/4 
 7131 BG  Lichtenvoorde  

82 jaar. 
23 mrt. de heer W.J.G. Gemmink 
 Engelse Schans 44 
 7137 SE  Lievelde  

75 jaar. 
24 mrt. mevr. H.W. Helmink 
 Gebr. Ketteringstr. 16 

7131 NM  Lichtenvoorde  
82 jaar. 

26 mrt. mevr. T.J. de Kruijf 
 Tankweg 5 
 7137 HA  Lichtenvoorde  

89 jaar. 

26 mrt. de heer G.J. Hofman 
 Weijenborgerdijk 51f 
 7131 NP  Lichtenvoorde  

79 jaar. 
26 mrt. de heer B. ten Bokkel 
 Varsseveldseweg 7/42 
 7131 BG  Lichtenvoorde 

80 jaar. 
30 mrt. de heer H. van het Loo 
 Nieuwe Maat 24 
 7131 EL  Lichtenvoorde  

79 jaar. 
  1 april de heer C.J. van Benthem 
 Joh. Vermeerstraat 28 
 7131 SB  Lichtenvoorde  

79 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. 
Ook een gebaar van meeleven is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die de aandacht van ge-
meenteleden zeker op prijs stellen. 
 

-------------------- 
 
In de afgelopen weken hebben we ons gedragen ge-
voeld door talloos vele blijken van medeleven bij het 
overlijden van onze 

 
 

Marieke van Dalen 

 

Uw gebeden, aanwezigheid tijdens het afscheid, zo-
veel goede woorden via de post en vele andere ma-
nieren van aandacht geven ons kracht om door te 
gaan.  
 
We houden ons vast aan de woorden: “Ik ben die Ik 
ben en Ik zal er zijn”. 
Het steunt ons in ons verdriet dat velen van Marieke 
en haar talenten mochten genieten. Zij zal “forever 
young” in onze harten zijn. 
 
Renze te Kronnie. 
Hans en Joke van Dalen-van der Kolk. 
Anne-Marleen en Remon Rouwenhorst-van Dalen, 
Saar en Pien. 
Hanneke en Lars Vaags – van Dalen, Kees en Guus. 
en de verdere familie 
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Kerkenraadsvergadering van 7 december 
2016 
 

Begrotingen 2017 van diaconie en kerk 
Diaconie en kerkrentmeesters  presenteren de 
begrotingen voor 2017.  De diaconie heeft ruim 
€ 28.000,- in de begroting staan voor diaconaal 
werk. De begroting van de kerk laat een voorlo-

pig  tekort zien van ca € 4.600,- . Bij de actie kerkba-
lans treft u meer informatie aan over deze begroting. 
Beide begrotingen worden vastgesteld.   
 

Kerkrentmeesters 
Uit de besluitenlijst van de vergadering van de kerk-
rentmeesters blijkt dat de leegstaande Ni’je 
Wehmerhof waarschijnlijk weer geheel kan worden 
verhuurd. De bovenverdieping wordt verhuurd aan 
de gemeente Oost Gelre ten behoeve van de huisves-
ting van statushouders. De huurperiode is 5 jaar met 
een optie voor dezelfde periode. Voor de beneden-
verdieping is er serieuze belangstelling.  
Er is een voorstel ontvangen van het waterschap voor 
een grondruil en aankoop van extra grond. Dit ge-
beurt in verband met plannen voor wateropslag op 
percelen in de Besselinkschans, die toebehoren aan 
onze kerk. Mede op basis van ingewonnen deskundig 
advies stellen de kerkrentmeesters voor hiermee in 
te stemmen. Een dergelijke transactie behoeft de 
goedkeuring van de kerkenraad. De kerkenraad stemt 
in.    

  

Vacatures 
De kerkrentmeesters hebben de aanwezige twee 
vacatures ingevuld. Benoemd worden als nieuwe 
kerkrentmeesters Frits van Lochem en Geert Anne 
Bijker. Herbenoemd wordt Jeroen Wildenbeest (dia-
ken). Geert Koster treedt terug als kerkrentmeester. 
Indien u dit leest hebben de (her)bevestigingen reeds 
plaatsgevonden.   
 

Kascontroles 2015 
De kascontrole Herold stond nog open. Deze is ge-
controleerd en akkoord.   

 

Oecumene/Passion Lichtenvoorde 
De organisatie is opgegaan in de “stichting passie 
voor cultuur en maatschappij”. Op deze wijze kan van 
de gemeente Oost Gelre subsidie worden ontvangen. 
De stichting is niet gebonden aan de kerken. De rol-
bezetting is inmiddels rond. Nadere informatie volgt 
te zijner tijd. 
 
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 

Kerkenraadsvergadering van 1 februari  2017 
 
Afscheid van Geert Koster als ouderling-
kerkrentmeester 
De voorzitter, Sjors Tamminga, spreekt een kort 
woord van dank uit voor de inzet. Bloemen en een 
pen met inscriptie worden overhandigd ter onder-
streping van de woorden. Met applaus vertrekt Geert 
Koster.  
   
Presentatie werkgroep Herold.  
De kerkenraad nodigt periodiek een werkgroep of 
commissie uit voor uitwisseling van informatie. In 
deze vergadering is de werkgroep Herold, vertegen-
woordigd door Hans Tornij en Jan Scholten, aanwe-
zig. We horen dat Lichtenvoorde en Herold 30 jaar 
met elkaar op weg zijn. Dit jaar is er een ontmoeting 
halverwege in Kassel en wel van 15-18 september 
2017. Aldaar gaat nagedacht worden over de toe-
komst. De groep wordt kleiner. Zowel in Lichtenvoor-
de als Herold nog 22 personen en niet iedereen kan 
meer mee. Kan dezelfde vorm worden gehandhaafd 
of is een afgeslankte vorm nodig? Wat is de meer-
waarde en wat kunnen we toevoegen? De tendens is 
om door te gaan. Vriendschappen zijn opgebouwd en 
worden niet zomaar doorgesneden. De activiteiten 
bestaan uit een thema, dat terugkomt in de kerk-
dienst, ontspanning en vrije tijd met het gastgezin. Er 
is behoefte aan nieuwe leden. Interesse? U kunt zich 
melden bij de werkgroep.    
 
Diaconie 
De diaconie meldt dat het voornemen bestaat een 
kleine 1.9 ha  grond te kopen nabij het Wentholtpark 
richting G.J. Doorninkweg. Een dergelijke transactie 
behoeft instemming van de kerkenraad. De kerken-
raad stemt hiermee in.  
 
Ouderlingen 
In het ouderlingenberaad is nagedacht over richtlij-
nen voor het  ophangen van de gedachtenisblaadjes 
na overlijden.  Het volgende voorstel wordt gedaan: 

1. Bij geen uitvaart en geen contact: geen ge-
dachtenisblaadje 

2. Bij geen uitvaart en wel pastoraal contact: 
wel gedachtenisblaadje 

3. Bij uitvaart en wel pastoraal contact: wel ge-
dachtenisblaadje 

Indien een gedachtenisblaadje aanwezig is betekent 
dit dat vervolgens ook een uitnodiging aan de nabe-
staanden volgt  om aanwezig te zijn bij eeuwigheids-
zondag. De criteria krijgen instemming van de ker-
kenraad. 
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Paasontbijt en Startzondag 
Deze zijn op Paasmorgen 16 april 2017 en 24 sep-
tember 2017. Bea Ton respectievelijk Marion Hou-
wers pakken de coördinatie op.   
 
Oecumene/Passion Lichtenvoorde 
De organisatie ligt op schema. De datum is 11 april 
2017. De gevraagde medewerkers hebben toegezegd.  
De opzet is nog wat grootser dan vorig jaar. Publici-
teit volgt.  
 
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 

 
Toelichting diaconie op bovenstaande grondaan-
koop 

 

De diaconie heeft aan de kerkenraad toestemming 
gevraagd om een stuk grond aan te kopen. 
De reden hiervoor is dat de huidige rentestand een te 
laag rendement biedt. 
Door grond te kopen en deze te verpachten wordt 
een hoger rendement verkregen. 

                                                              

                                                            Namens de diaconie 
                                        Jeroen Wildenbeest 

  
 

 
 
 
 
 
 

Woord in het zand 
 

Niet met de hardheid van steen, 
niet met de pijl van verwijten, 

komt U ons mensen nabij, 
maar met een woord in het zand. 

 

Tekens van zwijgend begrip, 
letters van liefde en leven 
legt U hier tussen ons in, 

leert ons meedogend te zijn. 
 

Ook al gaan wegen verkeerd, 
zijn paden scherp afgebogen, 

U blijft uw mensen nabij, 
schrijft hier uw woord in het zand. 

 

 
 
 

Verpachting bij inschrijving 
 
Het college van kerkrentmeesters van de protestant-
se gemeente te Lichtenvoorde biedt per 1 maart 
2017 bij openbare inschrijving voor 5 jaar en 8 maan-
den in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van 
het Burgerlijk Wetboek): 
 
een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente 
Lichtenvoorde, sectie S, nummer 957, groot 2.50.00 
ha. Dit perceel is gelegen aan de  Eikendijk te 
Vragender en maakt onderdeel uit van het Zwarte 
Cross terrein. 

 
De gunning wordt voorbehouden aan de Protestantse 
Gemeente te Lichtenvoorde. 
 
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijg-
baar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 
675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of 
via e-mail r.radstake@kkgkka.nl. 
 
De inschrijfformulieren moeten op dinsdag 14 maart 
2017 tussen 16:00 en 16:15 uur worden ingeleverd in 
het gebouw Johanneshof, Rentenierstraat 9 te Lich-
tenvoorde.  
Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats 
in voornoemd gebouw. 
___________________________________________ 
 
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmees-
terskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Woord dat de mensen verzoent, 
stem als een brug weer geslagen, 

zo staat U tussen ons in, 
bron van het breekbaar geluk. 

 

Niet als een vijand van ver, 
niet als een naamloze vreemde, 

maar als mijn God van nabij 
schrijft U uw woord in het zand. 

 
Bron: Rakelings Nabij, Alfred C. Bronswijk 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Heifer 
Wij vinden honger en armoede onacceptabel 
Al 15 jaar zetten we ons in voor kwetsbare, maar 
ondernemende Afrikaanse boeren en boerinnen. En 
met succes. In de afgelopen 15 jaar zijn al ruim 
40.000 gezinnen betrokken geweest bij onze pro-
jecten.   
 
Delen is een voorrecht 
Dat delen een groot voorrecht is, kunnen de boeren 
en boerinnen waar wij mee samenwerken bevesti-
gen. Passing on the Gift is een cruciaal onderdeel in 
Heifer projecten. Boeren geven hun praktijkkennis, 
samen met een kalf of kippen door aan een volgende 
boer die de trainingen heeft gevolgd. Met dit doorge-
ven veranderen ze van ontvangers in gevers en bou-
wen ze mee aan sterke gemeenschappen. 
 
Een beter leven voor arme en kwetsbare boerenge-
zinnen 
Daar streven we in ieder project naar. Maar wat dat 
betekent, ‘een beter leven’, en wat daarvoor nodig is, 
is niet altijd hetzelfde. Elke gemeenschap heeft een 
andere beginsituatie, andere kansen en problemen, 
en andere toekomstwensen. Ondanks deze verschil-
len zijn er vijf thema’s waarop we in elk project ver-
betering nastreven: inkomen, voedselzekerheid, mili-
eu, positie van vrouwen en gemeenschapsontwikke-
ling. Per project spreken we samen met onze pro-
jectpartners doelstellingen af. Deze zijn terug te vin-
den in het strategisch plan.  
 

 
 
Het meten van impact 
Om te weten wat onze projecten betekenen voor de 
doelgroep meten we niet alleen de voortgang, maar 
ook het effect van de projecten, oftewel de impact. 
Dit doen we op de bovenstaande thema’s.  
 
. http://www.heifer.nl/ /  
 
 
Deurcollectes maart 
 
5 mrt. Kia binnenlands diakonaat 
 
Steun kinderen en jongeren in De Glind 
In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuis-
geplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei pro-
blemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of 
verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om 
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of ge-
dragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolph-
stichting is eigenaar van grond en gebouwen in De 
Glind. De stichting zorgt voor verschillende voorzie-
ningen in het dorp zoals het zwembad, de kinder-
boerderij en het dorpscentrum. In dit dorpscentrum – 
Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen 
en jongeren komen er sporten, muziek maken of 
gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en 
concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kun-
nen jongeren er praktijkervaring op doen in de hore-
ca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen. 
 
8 mrt. Amnesty International  
 
12 mrt.  Kia voorjaarszendingsweek 
 
Steun gezinnen in Guatemala 
De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het 
zal echter generaties duren om de cultuur van geweld 
te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde 
organisatie in Alta Verapaz. 
In deze provincie, waar de meerderheid van de be-
volking inheems is, stimuleert zij lokale gemeen-
schappen om samen te werken. De mensen zijn arm 
en hebben daardoor vaak ruzie in het gezin of onder-
vinden problemen in de wijk met buren. Redpaz leert 
hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar 
in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover 
nadenken, dat is sterk en dapper zijn. Albertina, 
deelneemster Redpaz: “Onze inspiratiebron is de 
Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie 
met onze familie, met onze buren, en dat we Zijn 
koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al 
iets van zichtbaar. We worden minder snel boos, er is 
minder jaloezie en wrok. 
 
19 mrt. Kia werelddiaconaat  
 
Steun ouderen in Moldavië 
In Moldavië zin alleenstaande ouderen hard getrof-
fen door de economische crisis. Velen kunnen met 
hun pensioen van € 20,- per maand onmogelijk rond-
komen. De overheid biedt geen ondersteunende 
diensten en familie probeert te overleven in het bui-
tenland. Ouderen worden aan hun lot overgelaten. Zij 
raken ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en 
vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waar-
door ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereen-
zamen. De christelijke organisatie Bethania voorziet 
vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen 
van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks wor-
den er 58 tafeltje-dekje maaltijden verspreid. Ook 
komen de ouderen samen in het dagcentrum voor 

http://www.heifer.nl/%20/
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gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen er warmte en 
liefde en zien samen sterk en dapper de toekomst 
tegemoet. 
 
26 mrt. Kia binnenlands diaconaat 
 
Steun mensen in de knel in Nederland 
De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaco-
naal centrum is er voor mensen in de knel: mensen 
zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het 
is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kans-
arme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. 
Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk. Beneden 
is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar onder ander in 
het restaurant kunnen ontmoeten. Om verhalen te 
delen en elkaar te ondersteunen. Daarover nadenken 
maakt je sterk en dapper. Op de eerste verdieping is 
er de inloop met gratis koffe en broodjes. De kerk is 
op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en 
vier zijn  er opvangplekken voor mensen die een tij-
delijke overbrugging nodig hebben. Kortom: een dia-
conaal centrum dat leeft en bruist met tal van activi-
teiten voor en met mensen in de knel. 
  
Opbrengsten collectes december/januari. 
 
4-dec Pastoraat    € 77,45  
11-dec Herold      € 35,85  
16-dec Kerkradio    € 18,50  
18-dec Cantorij      € 53,10  
24-dec St. Hope               € 112,19  
25-dec KIA-Kinderen in de knel              € 157,10  
31-dec Eindejaarscollecte   € 41,85 
1-jan Verwarming    € 31,90  
8-jan De Bondgenoot     € 62,25  
15-jan Oecumene (PKN)   € 39,29  
22-jan Catechese en Educatie (PKN)    € 211,95  
29-jan Missionairwerk (PKN)    € 55,15 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 
 

De diaconie wil het volgende onder uw aan-
dacht brengen: 
 
Het vakantie bureau  
Vakanties voor eenoudergezinnen: 
Bent u een alleenstaande ouder die iedere dag de 
zorg heeft voor de kinderen? Wilt u er wel eens een 
week tussenuit, maar heeft u daar niet voldoende 
mogelijkheden voor? Ziet u er tegenop om alleen met 
de kinderen te gaan kamperen? Dan zijn deze eenou-
dervakanties iets voor u! 
  

Y Camps en Hetvakantiebureau.nl bieden u de moge-
lijkheid van een onbezorgde (kampeer)vakantie. Ze 
zijn er speciaal voor gezinnen waarin één ouder aan-
wezig is. U kunt er tot rust komen en even weg van 
de problemen van alledag. U bent als gezin op vakan-
tie en deelt de zorg voor uw kinderen met een team 
van vrijwillige begeleiders en andere ouders. 
  
Alle eenoudergezinnen kunnen zich inschrijven. Het-
vakantiebureau.nl en Ycamps willen vooral die gezin-
nen een vakantie bieden, die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn op vakantie te gaan. Hier kunnen verschil-
lende redenen voor zijn: 
  
* u heeft weinig geld om op vakantie te gaan 
* u vindt het regelen van een vakantie moeilijk 
* gedragsproblemen met één of meerdere kinderen 
in het gezin. We bekijken dan of onze vakantieweek 
voor uw gezin haalbaar is. Het gaat om een groepsva-
kantie en deelnemers moeten in staat zijn een week 
in groepsverband door te brengen. 
 

 
 
Wat is er heerlijker dan een week vol plezier en gezel-
ligheid, zingen bij het kampvuur, lekker actief zijn of 
gewoon met een boek in de tuin zitten, een ontbijtje 
op bed krijgen, winkelen, een dropping, wandelen, 
fietsen of zwemmen? Deze eenoudervakanties zijn 
groepsvakanties en worden begeleid door vrijwil-
ligers. U heeft privacy en er is ruimte voor uw eigen 
vakantiewensen maar er zijn ook gezamenlijke mo-
menten, zoals de maaltijden en wellicht leuke uit-
stapjes. 
 
Wilt u vakantie vieren en wilt u de Vakantiegids ont-
vangen, of heeft u vragen? Neem dan contact met 
ons op via telefoon (0318) 48 66 10 of e-mail in-
fo@hetvakantiebureau.nl. of kijkt u op 
www.hetvakantiebureau.nl. Daar kunt u ook de Va-
kantiegids inzien en het reserveringsformulier down-
loaden. 



11  

Steun Ethiopische Vrouwen 
 
Wij zijn als Stichting Steun Ethiopische Vrouwen heel 
dankbaar dat de Protestantse Gemeente in Lichten-
voorde ons project heeft uitgezocht om financieel te 
ondersteunen. 
We hebben al een donatie mogen ontvangen van 
€150 en zijn hier heel blij mee. 
In december 2017 gaan we weer naar Ethiopië en het 
geld zal heel goed besteed gaan worden. 
 
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Marieke Peulers-
Kwakkel en ben als klinisch verloskundige werkzaam 
in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. In 2013 
ben ik voor het eerst naar Ethiopië gegaan om daar 
gedurende 6 weken les te geven aan Ethiopische 
verloskundigen en verpleegkundigen. Dit was een 
geweldige ervaring, maar ik kwam daar ook heel veel 
ellende tegen. In die periode heb ik daar een prachtig 
project op kunnen zetten, nl. het laten vervaardigen 
van wasbaar maandverband. Dit heet het “WRAPS-
project” (Washable, Reuseable, Affordable, PadS). In 
de aankomende tijd zal ik in het Kerkblad “Op Weg” 
regelmatig schrijven over dit project èn over de voor-
bereidingen op de nieuwe reis naar Ethiopië. 

 
Het doel van de stichting is het verlagen van de sterf-
te van Ethiopische vrouwen tijdens zwangerschap, 
bevalling en kraambed door middel van het geven 
van lessen aan zorgverleners. De stichting zamelt geld 
in voor het project waarbij een set wasbaar maand-
verband verstrekt wordt aan meisjes van de middel-
bare school en aan vrouwen die bevallen zijn. Het is 
hygiënisch en ze kunnen naar school en naar hun 
werk gaan tijdens de menstruatie.mmmmmmmmm 
 
Toen ik drie jaar geleden voor het eerst naar het 
Soddo Christian Hospital in Ethiopie ging, was mijn 
doelstelling: het verlagen van de moederlijke sterfte 
in Ethiopië. Eén op de 40 moeders sterft tijdens de 
zwangerschap, de bevalling of het kraambed. Ik had 

me goed voorbereid met lesmateriaal over ernstige 
moederlijke ziekten en hygiene. Tijdens de eerste dag 
zag ik tot mijn grote verbazing dat de pas bevallen 
vrouwen geen kraamverband gebruikten en dit leidt 
tot zeer onhygiënische omstandigheden. Ik ben op 
zoek gegaan naar disposibel maandverband, maar ik 
kwam in de plaatselijke winkels niet verder dan een 
paar inlegkruisjes. Ook is er geen goed afvalsysteem. 
Na een paar dagen te hebben nagedacht dacht ik 
ineens aan de katoenen maandverbanden die aan de 
waslijn hingen in de jaren 60 (velen van u kennen dit 
beeld nog wel waarschijnlijk ;-) We hebben in een 
naaiatelier ca.100 stuks laten maken en ik heb het 
geïmplementeerd in de kliniek.  
 
Dit ging niet zo heel gemakkelijk. Ten eerste moest ik 
mijn Ethiopische collega's overtuigen van de belang-
rijkheid van hygiene. Vervolgens ben ik naar de markt 
gegaan om daar emmertjes met deksel te kopen 
waar vrouwen de gebruikte verbanden in kunnen 
verzamelen in zout water. En van gedoneerd geld heb 
ik in Soddo een wasmachine gekocht. Bijna niemand 
in Ethiopië is bekend met een wasmachine en dit 
heeft geleid tot hilarische taferelen. (website Marie-
ke’s reisblog ; reisverhalen; o.a. “Pads”, Bloedtransfu-
sie, Een lesdag) mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Dr. Mark is de Amerikaanse gynaecoloog waar ik mee 
werkte. Hij is gepensioneerd en werkt al een aantal 
jaren in het Soddo Christian Hospital, vanuit een zeer 
overtuigd christelijk geloof. Hij woont samen met zijn 
vrouw Allison permanent op het ziekenhuisterrein. 
Allison wil zich heel graag inzetten voor Ethiopische 
vrouwen en zij heeft nadat ik weg was een naaiatelier 
op het ziekenhuisterrein opgezet in een zeecontainer.  
 

Ze heeft 4 jonge vrouwen naailes gegeven en zij pro-
duceren samen veel setjes wasbaar maandverband. 
Inmiddels gaat Allison samen met Ingi, de vrouw van 
een Noorse röntgenoloog, naar middelbare scholen 
om de meisjes voorlichting te geven en sets maand-
verband uit te delen voor een klein bedrag. Ze vertel-
len hen dat dit erg belangrijk is voor hun toekomst, 
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omdat ze nu de hele maand naar school kunnen en 
niet een week per maand thuis moeten zitten tijdens 
de menstruatie. Ze kunnen onderwijs volgen en zich-
zelf ontwikkelen. Ik ben heel gelukkig met de inzet 
van deze dames, omdat hiermee het project slaagt!  
 
In 2015 ben ik terug gegaan naar Ethiopië samen met 
vier andere zorgverleners uit het Slingeland zieken-
huis: Kirsten Smeets, gynaecoloog, Toon Hendriks, 
anaesthesie medewerker/ fotograaf, Anne Marie 
Besselink, verpleegkundige op verloska-
mer/kraamafdeling en Thea Borra, klinisch verlos-
kundige.  
 

V.l.n.r. Marieke Peulers, Anne Marie Besselink, Toon 
Hendriks, Thea Borra, Kirsten Smeets, Dr Mark 
 
Kirsten heeft Dr. Mark vervangen voor een aantal 
weken, zodat hij eens op vakantie kon gaan. Toon 
heeft Kirsten geassisteerd op de OK bij de opera-
ties. Anne Marie heeft intensief samengewerkt met 
de Ethiopische verpleegkundigen en hen veel verteld 
over hygiene, wondverzorging etc. Thea en ik zijn 
naar een Healthcare Centre gegaan. 

 

Dit is een klein gezondheidscentrum in het buitenge-
bied (1.5 uur rijden met een Jeep over een zeer slecht 
begaanbare weg). We hebben daar lesgegeven aan 
15 vroedvrouwen die thuisbevallingen doen.  
 
Hun kennisniveau is lager dan van de verloskundigen 
in de kliniek. Er sterven helaas veel moeders is deze 
buitengebieden. De Ethiopische vroedvrouwen zijn 
heel leergierig en we hebben hen geleerd om compli-
caties bij zwangere vrouwen te herkennen en bijtijds 
door te sturen naar een ziekenhuis. 
 
Het WRAPS-project liep zo goed in 2015 dat er een 
nieuw naaiatelier gebouwd is met gedoneerd geld 
van een Amerikaanse kerk.  
 

Het nieuwe naaiatelier 
 
Stichting Steun Ethiopische Vrouwen heeft de in-
richting betaald van het nieuwe naaiatelier: extra 
naaimachines, werktafels, kasten, goede stoelen voor 
de naaisters, etc. Het prachtige nieuwe gebouw was 
net klaar en met trots lieten Allison en Ingi het aan 
ons zien. Er zijn momenteel vijf naaisters fulltime in 
dienst! 
 
 

                                                       Met vriendelijke groet, 
 

                                                                  Marieke Peulers 
            Voorzitter Stichting Steun Ethiopisch Vrouwen 

                                 www.steunethiopischevrouwen.nl 
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Actie Kerkbalans 2017 
 

De actie Kerkbalans in onze gemeente is weer voor-
bij. Het verwerken van de enveloppen is begonnen en 
is altijd nog een hele klus.  
Voordat we de opbrengst bespreken willen we eerst 
onze dank uitspreken voor de grote inzet van de 44 
vrijwilligers, die de brieven hebben bezorgd en weer 
opgehaald: alle lof daarvoor.  
Ook zijn we natuurlijk heel dankbaar voor alle toe-
zeggingen, die de leden van onze gemeente geza-
menlijk hebben gedaan. 
Uit het bovenstaande mag blijken dat wij met z’n 
allen verantwoordelijk zijn voor het instandhouden 
en organiseren van onze PKN-gemeente in Lichten-
voorde.  
Er zijn zo’n 625 enveloppen bezorgd. Het voorlopige 
resultaat van de toezeggingen bedraagt  
€ 72.300,00.  Een mooi resultaat! 
Omdat er nog wel wat toezeggingen later binnen 
zullen komen, zal de opbrengst licht hoger uitvallen 
in vergelijking met de opbrengst van de actie van 
2016. Daarmee zou de dalende trend van de afgelo-
pen jaren tot stand zijn gebracht!  
We hebben echter nog niet de gelegenheid gehad om 
de opbrengst nauwkeurig te analyseren. Dat dient 
nog te gebeuren. 
Hebt u uw antwoordenveloppe nog niet ingeleverd, 
dan kunt u dat alsnog doen door bijvoorbeeld uw 
enveloppe te deponeren in de brievenbus van de 
Johanneskerk, Rentenierstraat 9 of hem af te geven 
bij uw wijkouderling of wijkcoördinator.  
Wij gaan ook het komende jaar door met de pogin-
gen om onze actie Kerkbalans verder te vernieuwen.  
 
Met vriendelijke groet, 
      namens het College van Kerkrentmeesters, 
                                                             Gerard van Lochem  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAAS-EPOS in de Johanneskerk 

door Stephen Boonzaaijer 
 

  
 
Een paar woorden over dit Paas-epos. 
De uitvoering van dit epos duurt ongeveer een uur. 
Met muziek en stem brengt Stephen Boonzaaijer ons 
midden in het Paasverhaal. Hij kruipt in de huid van 
Maria van Magdala, van Petrus, van Judas, van de 
omstanders. Wat is hun antwoord op de dood van 
Jezus? Wat voor ontroerend proces heeft plaats? Wat 
brengt het in ons teweeg? 
Na de uitvoering is er ruimte voor gesprek. 
Reacties van anderen die het epos meebeleefden 
waren heel positief. Men werd er stil van. Werd ge-
raakt. Werd bemoedigd.  
Wie is Stephen Boonzaaijer? 
Hij werd in 1940 geboren in Utrecht, haalde na jaren 
van  zelfstudie, werken en schrijven in 1964 zijn 
Gymnasium B diploma. Was van 1973 tot 1978 her-
vormd predikant in de gemeenten Gaast/Ferwoude 
en Exmorra/Allingawier. Daarna van 1978 tot 1985 
hervormd predikant te Barneveld. Deed in 1984/1985 
aanvullend doctoraal theologie. Vervolgens  van 1986 
tot 1991 doctoraal psychologie in  Utrecht; daarnaast 
filosofie. In 1988 werd hij pastor van de Oecumeni-
sche Streekgemeente. Van 2004 tot  2008 zeilde hij 
met  zijn echtgenote rond de wereld in een zelfge-
bouwd zeilschip. Daarna heeft hij de draad weer op-
gepakt als pastor van  de Oecumenische Streek Ge-
meente (OSG) in Barneveld en als coördinator van 
Stichting 'de Bondgenoot'. Hij heeft een enorme 
geestelijke groei doorgemaakt. Wie daar meer over 
wil lezen kan dit via google doen. 
 
Toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). 
Koffie/ thee € 1,- 
 
leiding  pastor Stephen Boonzaaijer 
Locatie   Johanneskerk 
Datum   donderdag 30 maart 2017  
Tijd  20.00 uur tot 22.00 uur 
Info  Sjors Tamminga, 0544-372752 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
                             De commissie Vorming en Toerusting 
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Geloven doe je in de kerk? 
 
De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde doet 
mee aan de landelijke campagne ‘Geloven doe 
je in de kerk?’. De boodschap van de campagne 

is dat naast geloven er ook ruimte is in de Protestant-
se Kerk voor twijfel, troost, onthaasting, helpen, na-
denken en verwondering. In een onlangs gehouden 
Top2000 kerkdienst zijn deze thema’s onder de aan-
dacht gebracht. In de kerk gaat het om veel meer dan 
geloof alleen. Je mag er tot jezelf komen en er jezelf 
zijn. 
 

Twijfel en verwondering 
Uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk 
blijkt dat 71% van de Nederlanders denkt dat je in de 
kerk niet kunt twijfelen aan het bestaan van God; 
53% denkt dat je niet zelf mag nadenken, maar klak-
keloos moet geloven en 56% denkt dat er geen ruim-
te is voor verwondering. 
Ook blijkt dat voor een deel van de Nederlanders 
troost (34%), onthaasting (32%) en meedoen aan 
maatschappelijke activiteiten van de kerk (30%) re-
denen zijn om naar de kerk te gaan. 

Ds. Hans Hinkamp: “Het is heel jammer dat er zo’n 
verschil is tussen wat mensen van een kerk vinden én 
hoe je zelf graag kerk wilt zijn. In onze kerk willen we 
graag een open en openhartige gemeente zijn, die 
mensen ruimte geeft. Ruimte om zelf na te denken, 
ruimte om te twijfelen of vragen te stellen. Daarnaast 
willen we graag iets betekenen voor mensen en onze 

maatschappij. Op zo’n manier wordt geloof pas echt 
geloofwaardig!” 
Iedereen welkom 
In de aanloop naar Pasen, de 40dagentijd, zullen de 
posters van deze campagne ‘Geloven doe je in de 
kerk?’ te zien zijn in het kerkelijk centrum de Johan-
neshof. Op de posters staan leden van de Protestant-
se Kerk uit verschillende plaatsen in ons land. Hun 
verhaal is te lezen via de website: 
 www.gelovendoejeindekerk.nl. 
 

Ds. Hans Hinkamp: “We hopen dat mensen door deze 
campagne en de posters een beter beeld krijgen van 
de kerk. Maar vooral dat mensen de vrijheid zullen 
nemen om na te denken over geloof en het leven. In 
onze kerk zijn allerlei activiteiten die daar bij aanslui-
ten. Meer weten? Neem een kijkje op onze website 
www.pkn-lichtenvoorde.nl of onze facebook pagina. 
Daar staat ook hoe je contact met ons kunt opnemen. 
 

Bron: weekkrant Oost Gelre 
 

------------ 
 
 
Thema-avond: Kerk 2025 
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 
gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor 
ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof. 
 

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrij-
ker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om 
het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisa-
tiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die 
geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie 
daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is 
een weg’ geschreven. 
Op 8 maart om 20.30 uur kijken we naar de hoofdlij-
nen van ‘Kerk 2025’. U bent van harte welkom! 
 

Hans Hinkamp 
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Kerkcafé in de Johanneskerk 
 
Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze druk-
ke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrien-
den, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd 
over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ont-
moeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel 
wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief 
en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toe-
komst, de wereld waarin we leven, de opvoeding van 
kinderen (of zorgen om de ouders), vragen over ge-
loof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats 
krijgen. 

 
Op 16 maart, om 20.00 uur ben je van harte welkom 
in de Johanneshof. Vragen over de avond zelf? Laat 
het even weten! 

ds. Hans Hinkamp 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Tafel 
 
Iedere derde vrijdag van de maand eten wij met een 
groepje mensen in de Johanneshof. 
Door verhuizing en ziekte zijn er een aantal plaatsen 
vrij aan tafel. 
Nu is onze vraag: zijn er alleenstaanden of echtparen 
die gezellig met ons mee willen eten ? 
De kosten zijn € 5,00 per persoon. 
De eerstvolgende Open Tafel  is op 17 maart a.s. 
Hebt u belangstelling, geef u dan op bij : 
 
Joke Lensink, tel. 0630625906 of 
Joke Rouwhorst, tel. 373662 
 

 
 
 

 

Elkaar ontmoeten in het licht van Pasen  
met een heerlijk ontbijt! 

Opgave voor woensdag 12 april aan: 
Bea Ton 0544-842287 | mail: b.ton3@upcmail.nl  

of Sjors Tamminga 0544-372752  | sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Onderstaand vindt u twee verslagen van de  
middagen die inmiddels hebben plaatsgevonden: 
 
Bingo-middag 16 januari 2017  
Op de eerste ouderenmiddag in het nieuwe jaar was 
het zoals al jaren gebruikelijk Bingo middag!  
Mevrouw Truus de Bruijn opende deze middag met 
een overdenking en gebed. Hierna zongen we samen  
lied 293:  “ Wat de toekomst brengen moge”.  
De Bingo werd geleid door mevrouw Annie Eskes en 
mevrouw Gera Boschman. De speelplankjes werden 
rondgedeeld en de te winnen prijzen stonden te lon-
ken op de tafel. Hierna werd het heel stil: opperste 
geconcentreerdheid!! Hoor ik het goed? En op het 
laatst …..zal ik als eerste Bingo roepen?? Het was een 
fijne middag omdat iedereen mee kon doen. Ook na 
een flink aantal rondjes even rustig een onderbreking 
met thee of koffie en iets lekkers. Wat daarbij hoort 
is natuurlijk een praatje met je tafelgenoten. 
 
Ook na deze pauze opnieuw weer spanning onder de 
deelnemers. De prijzen kwamen (zoals wel vaker 
voorkomt) dikwijls aan dezelfde tafel. Dit betekende 
niet dat de anderen niets kregen. Na afloop was er 
voor de deelnemers zonder prijs een lekkere reep  
chocolade.   
Mevrouw De Bruijn sloot de middag af met een be-
dankje voor de dames Eskes en Boschman voor het 
goed laten verlopen van deze middag.  
Hierna wenste ze iedereen wel thuis! 
 
 
 PVG-middag 13 februari 2017 
Op maandag 13 febr. was er weer een seniorenmid-
dag in de Johanneshof. Mevrouw Truus de Bruijn 
opende deze middag met iedereen hartelijk welkom 
te heten en las een stukje uit de Bijbel waarna een 
gebed en het zingen van lied 444. 
Hierna kreeg de heer A. Stortelder het woord om ons 
te vertellen over het ontstaan van de Kerkepaden in 
zijn woonplaats Zieuwent. Doordat de kinderen, op 
weg naar school, vaak in een onveilige situatie kwa-
men door het toenemende verkeer is het plan gebo-
ren om de oude paden weer bruikbaar te maken voor 
de schoolkinderen. Dit werd opgepakt door een 
groep van vijf personen waaronder de heer Stortel-
der.  
Met name  het financiële aspect was een klus van 
groot formaat. De eerste forse gift kwam van de 
plaatselijke organisatie “ Paaspop Zieuwent”. Het was 
een bedrag van € 5.000,--.  
Dit was natuurlijk nog maar een heel klein begin. 
Vervolgens moesten alle betrokken boeren nog be-
naderd worden om hun grond beschikbaar te stellen. 

Alles moest zonder dwang en in goed overleg. Hoe 
meer boeren instemden om mee te doen hoe meer 
er volgden. Met genoeg mensen en geld kwam het  
echte werk op gang.  
Dit werd getoond door beelden van de werkzaamhe-
den gedaan door vrijwilligers. Prachtig om te zien hoe 
de omgeving werd aangepast om dit voor elkaar te 
krijgen. Soms moesten er zelfs sloten verlegd wor-
den. Toen dit begin er steeds mooier uit ging zien 
waren de inwoners ook steeds meer betrokken en blij 
dat dit gelukt was. Hierdoor was er een veiliger fiets-
pad voor de kinderen in Zieuwent die naar school 
gingen.  Na jaren kwamen er steeds meer paden bij 
die weer aansloten op deze bestaande paden. Ook 
Harreveld en andere kerkdorpen haakten aan. 
 
Het werk aan de paden houdt natuurlijk nooit op en 
daardoor zal er altijd weer opnieuw behoefte zijn aan 
vrijwilligers om alles steeds te verzorgen.  
We hebben deze middag veel geleerd van de plaatse-
lijke inzet van mensen in onze eigen gemeente Oost-
Gelre. Hier moeten we trots op zijn! De heer Stortel-
der kreeg aan het einde van zijn verhaal een verdiend 
applaus en ook een gift voor zijn mooie uitleg. 
 
Mevrouw T. de Bruijn had nog een mededeling over 
het reisje dat, zoals gebruikelijk, in mei gepland 
stond. Na goed overleg is  besloten om dit niet door 
te laten gaan in verband met het steeds teruglopen 
van het aantal ouderen. Ook heeft Groenlo aangege-
ven om hiermee te stoppen. De kosten kunnen niet 
meer verantwoord worden. Hiervoor in de plaats is er 
besloten een gezellige middag te organiseren en dit 
af te sluiten met een diner. Hiervoor is een zaal be-
sproken bij restaurant Beneman in Vragender. Men 
kan zich opgeven vanaf de volgende PVG middag bij 
mevrouw N. Kip. Er wordt een eigen bijdrage ge-
vraagd van € 20,00. 
Mevrouw De Bruijn sloot de gezellige middag af en 
wenste iedereen wel thuis. 
 
            Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                  Annie Bosman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PVG-middag 13 maart 2017 
Lezing door de heer J. v. Waardenburg 

over reis naar de Noordkaap 
 

Welkom allemaal!! 
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Maarten Luther: 500 jaar reformatie 
Luther had de bedoeling om de kerk van binnenuit te 
hervormen. 
Wat 500 jaar geleden een hervorming van de Kerk 
had moeten worden, werd een afscheiding van Rome 
en de katholieke kerk. Het was een actie van een 
onbekende monnik die een kettingreactie aan ge-
beurtenissen veroorzaakte mede door de uitvinding 
van de boekdrukkunst. Destijds te vergelijken met de 
effecten van social media. We hebben over  de per-
soon Maarten Luther die zijn onvrede uitte door 95 
stellingen over de misstanden in de katholieke kerk 
op de deuren van  de  kerk in Wittenberg (Saksen in 
Duitsland) te spijkeren. De wereld stond even later in 
brand. Zijn actie leidde uiteindelijk tot een scheuring 
in de katholie-
ke kerk. De 
opstandelingen 
werden later 
‘protestanten’ 
genoemd.  
 

 
 

Wat was er aan de hand? De kwestie Luther is even 
complex als ingewikkeld. Door onzekerheden, inge-
boezemde angsten door tal van Europese machtheb-
bers in die tijd, profiteurs, epidemieën, de opkomst 
van de islam, oorlog en verwoesting werd Luthers 
probleem met de kerk een groot maatschappelijk 
conflict. Luther wees de religieuze grondbeginselen 
van die tijd van de hand. Waar hij over viel was de 
mis, de paus, het  vagevuur, het doen van goede 
werken, het kopen van aflaten, die allen als voor-
waarden -menselijke plichten- werden gesteld om in 
de hemel te komen. Dit vond Luther niets van doen 
te hebben met het geloof. ‘Ik heb, zegt  Luther, gees-
telijken niet nodig om bij God te komen. Geloof is 
voldoende’. Hij raakte met zijn kritieken de kern-
waarden van de Kerk en die van de Heilige Stoel in 
Rome als opvolger van de apostel Petrus.  
 

Luther introduceerde een nieuwe verhouding tussen 
God en de mens. 500 Jaar later heeft zijn denkwijze 
nog altijd een bepalende uitwerking op beide kerken 
en ons totale maatschappelijke leven. Hoe zit dat dan 
precies? We vragen het dominee Hans Hinkamp van 
de PKN-kerk Lichtenvoorde en pastor Jos Droste van 
de katholieke kerkparochie in de Oost-Achterhoek.  
 

Hans Hinkamp: “De protestanten vieren geen 500 
jaar reformatie, mocht je dat denken. We herdenken 
het en bezinnen ons erover. De reformatie had er 
nooit moeten zijn. De Kerk had dit intern moeten 
oplossen. Er werd door Luther een vraag gesteld en 
die heeft men niet kunnen beantwoorden.” 
 

Jos Droste: “Ik denk dat Rome onderschat heeft  wat 
er in de provincie gaande was. Ze hadden er geen 

idee van. De katholieke kerk is ergens heel getrauma-
tiseerd geraakt. Dat was jammer en niet nodig ge-
weest. Maar men heeft er wel van willen leren. Kort 
daarna kwam het concilie van Trente. Het leidde tot 
hervorming van de kerk ten aanzien van bestuur en 
de opleiding van priesters. Wat daar uit voortkwam is 
dat we één kerk moeten zijn.”   

 

Hans Hinkamp: “Luther wilde een uitspraak van de 
paus op de handel in aflaten. Luthers kritiek is door 
het gezag van de paus op de spits gedreven. De paus 
heeft hem veroordeeld omdat hij weigerde dit te 
herroepen. Maar eigenlijk wilde hij een uitspraak van 
de paus op de handel in aflaten.”  
 

Jos Droste: “In de eeuwen erna zijn er ontzettend 
veel godsdienstoorlogen gevoerd. Religie wordt te 
vaak gebruikt als een excuus. De vraag is of Luther 
een antwoord zou hebben gekregen. In de zin van: 
het klopt dat de geestelijken daarvoor niet nodig zijn. 
‘Mijn’ relatie tot God is niet de priester, maar  zij 
kunnen je in die relatie wel helpen.” 

 

Hans Hinkamp: “De paus werd voor Luther een prin-
cipekwestie. Voor mij is de paus ondergeschikt: de 
geschriften zijn leidend. Wat wel en niet kan, wordt 
bepaald door de ambtsdragers. We zijn een democra-
tische kerk. Een nadeel is dat je maatschappelijk je 
gezicht niet kan laten zien. Niemand kan met gezag 
zeggen, wat de kerk erover zegt of van vindt.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jos Droste: “In de katholieke kerk bepaalt de verga-
dering van bisschoppen wat de lijn moet zijn. In de 
parochie beslist de priester wat te gaan doen.”  
“Katholieken houden zich vast aan de waarden van 
goede werken. We leven als bedelaars. Mensen wil-
len hun hand ophouden (genoeg-/voldoening) om te 
kunnen leven.” 

 

Hans Hinkamp: “Het is het geloof. Je kunt wel zeggen 
dat je gelooft, maar je kunt het niet zien. Aan de 
vruchten herkent men de boom. Met andere woor-
den: als je gelooft dan kan het niet anders dan dat je 
goede dingen gaat doen.” 

 

Jos Droste: “De verschillen in opvattingen zijn aange-
dikt wat de toenadering bemoeilijkt.” 
Hans Hinkamp: “De praktijk is: je moet een goede 
modus hebben om samen te werken.” 

Eveline Zuurbier 
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Wanneer:  zondag 19 maart 
Wie:        voor kinderen en familie van 0 tot 80 
Wat:       knutselen, spelen, verhaal,  

      filmpje en gezamenlijk eten 
Waar:        in de Johanneshof 
 

 
De laatste kliederkerk stond in het teken van advent. 
De verwachting van de geboorte van Jezus  

19 maart gaan we met de kinderen op weg naar Pa-
sen, wel 40 dagen lang. Dat doen we even op een 
middag. Wees gerust we nemen ook eten mee voor 
onderweg. 

 
 
 
De Kliederkerk is op zondag 19 maart, ’s middags van 
16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof (bij de PKN kerk) 
in Lichtenvoorde. Om te weten hoeveel mensen er 
komen is het voor ons handig om je vooraf aan te 
melden. Graag naam en aantal personen doorgeven, 
via het emailadres: kidskerk@gmail.com. 
 
 De deelname is gratis. Je bent van harte welkom!  
 
Info: J. Krooshof 0654-272744 
 
 

Kerk waar wél kinderen zijn 

Een nieuwe kerk speciaal voor kinderen en hun ou-
ders. De Kliederkerk in Lichtenvoorde sluit aan bij het 
ritme van het gezin. 

Overal geroezemoes. Zo'n vijftien kinderen knutselen, 
een glas ranja binnen handbereik.  

Een paar kleuters rennen schreeuwend met ge-
schminkte gezichten rond. Moeders en een enkele 
vader lopen heen en weer.  

Een andere moeder vertelt dat ze christelijk is opge-
voed, maar naar de kerk gaat ze nog heel af en toe. 
"Met bijzondere dagen als Pasen en Kerst. De drem-
pel vind ik toch wel hoog”.  

Als na een uurtje de knutselwerkjes af zijn, volgt een 
verhaal met een bijbels thema. De kinderen nemen 
plaats in een kring, de ouders zitten eromheen. Een 
kaars staat in het midden.  

Het idee voor de kliederkerk komt uit Engeland, waar 
het 'messy church' heet. De grondgedachte is dat 
kinderen en hun ouders spelenderwijs kennismaken 
met de verhalen uit de Bijbel.   mmmmmmmmmm 
 
Een project als de Kliederkerk is bedoeld voor men-
sen die nog maar weinig affiniteit hebben met het 
christendom. "Je moet vaak vechten tegen beelden 
van de kerk die mensen nog hebben uit het verleden. 
Bij het woord kerk denken mensen dat je van alles 
moet en dat er niets mag." "Je ontmoet hier mensen, 
maakt vrienden. We zijn anderhalf uur bezig geweest 
met ons hele gezin. Dat is fijn. En er zit nog een ge-
dachte achter ook." 

Als leiding van de kindernevendienst maken we ge-
bruik van  o.a. https://nl.pinterest.com /kidskerk  je 
kunt daar de oude thema’s (jona/advent/de schep-
ping) terug vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande  afbeelding, maak de tuin van Getse-
mane. 

mailto:kidskerk@gmail.com
https://nl.pinterest.com/
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40 dagen tijd  
 
De 40-dagen tijd is de tijd tussen aswoensdag en Paas 
zaterdag. Deze 40-dagen wordt in de Katholieke kerk 
vastentijd genoemd. 
Vroeger werd er in deze tijd gevast (geen vlees eten, 
niet snoepen, geen luxe dingen kopen of doen).  
In de protestantse kerken heet deze tijd de lijdens-
tijd. Lijdenstijd is een tijd van bezinning (nadenken, 
en alvast vooruit kijken naar Pasen). 
Het is de periode waarin het lijden en sterven van 
Jezus Christus wordt herdacht. 
 
 

 
 

Waarom de 40 dagen tijd? 
 
Wij hebben het zo goed dat het vaak lijkt alsof we 
God niet nodig hebben.  
Wij hebben het zo druk dat we vaak geen tijd (over) 
hebben voor God. 

2 

9 april palmzondag   

Daar komt Jezus op een ezeltje aangereden: 

We gaan weer palmpasenstokken maken, kom je 
ook? 

 

De palmpasenstok vertelt het verhaal van palmpasen. 

De intocht en het lijden en sterven van Jezus. 

16 april Pasen 

Traditiegetrouw hebben we dan paaseitjes verstopt 
voor de kinderen in de kerk, wie weet dit jaar ook 
weer. 

 

Broodje ei uit de oven 

Benodigheden: 

 

1 afbakbroodje 

1 ei 

beetje geraspte kaas 

peper en zout 

Bereiding: 

Prik een gaatje in ieder 

ei. Kook 4 eieren,  

ongeveer 4 minuten. 

Verwam de oven voor op 

180 graden. 

Neem het afbakbroodje 

en hol de binnenkant uit.  

Verdeel de kaas over de 

holte van het broodje.  

Breek het ei in het 

broodje en zorg dat de 

dooier heel blijft. 

Bestrooi het ei met pe-

per en zout. 

Bak het broodje in 20 

minuten af in de oven. 

Let op dat je de laatste 

10 minuten een stukje 

aluminium folie of bakpa-

pier over het broodje 

legt, anders wordt je 

broodje te bruin. 

Garneer eventueel met 

wat peterselie. 
 

 

 
 
Schrijf de volgende data op de kalender: 
 

19   maart kliederkerk.  
  9   april palmzondag /kindernevendienst 
16   april pasen /kindernevendienst 
 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

http://1.bp.blogspot.com/-Pkl8nw5Z8Fk/UxHzuXIxUpI/AAAAAAAAHJk/SaGDjG0x5ns/s1600/toeleven+naar+pasen.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yMo6q-BQarw/UxHz2LtM7AI/AAAAAAAAHJs/rb-uzIuJiuE/s1600/Lent+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yMo6q-BQarw/UxHz2LtM7AI/AAAAAAAAHJs/rb-uzIuJiuE/s1600/Lent+2.jpg
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
Bi-j opoe in de rookstool 
 
In veurgaonde stukskes wee ik schrevve lek 't d’r 
soms op of mien oppa 'n betjen ne nöstregen man 
was. Dat veel doarumme wal met heur. Hee had op 
latere laeftied gewoon völle last van ongemak en 
doar kwam dat deur. I-j kent dat wal, rimmetiek in de 
butte en ok de blooddruk neet good. 
 'A-j tachenteg bunt ewest, at d’r dan neet wat is, dan 
kump d’r wal wat' zei oppa dan. Volgens mi-j begunt 
dat bi-j viefteg al, as ik noar mi-jzelf raekene, moar 
good, laote wi-j 't aover oppa hebben. Veur oppa 
ziene laege blooddruk zol hee noo 'n tabletjen krie-
gen moar dedertied ging dat nog anders. Oppa mos 
biefstuk en runderlaever aeten van d’n dokter. 
 
't Heugt mi-j nog good, den weeëgen locht van den 
gekokten laever. Den locht kreg i-j neet uut de neuze 
en a’j dan zoiets ok nog op mot aeten…  Den laever 
den stonk neet alleneg, moar dat worden ene krum-
melderi-je in de mond met 't aeten en dan kwam 
oppa an ’t krokhalzen. 
 'Wat 'n misselek gedoo toch, hah! En ik bun al zo 
sloereg  in de hoed', zei oppa dan. Den biefstuk kon 
oppa ok al neet wegkriegen. Veural neet at d’r nog 
blood uut leep. Doar kan ik mi-jzelf net zo wal van 
groezeln anders te mensen.   Gelukkeg veur mi-j, 
steet dudelek in de Biebel dat 'n mense gin blood 
mag aeten (Deut. 12 : 23-25). Dus kan ik met den 
tekst met good fatsoen ne biefstuk afslaon. Tonder-
tied ston den tekst ok al in de Biebel moar ja, at ’n 
dokter iets zei dan ging dat toch veur. Bi-j wieze van 
spraeken was 't zo dat at ’n dokter zei: 'Vraet ne bes-
semstelle' dan deden de meeste leu 't ok nog. In elk 
geval zee probeern 't. Ne dokter doar kekken de leu 
teggenop. 
Opoe deed d’r alles an um oppa an ’t aeten te hollen 
moar 't laeven veur oppa was an taofel 'n 
´krijgsbanier`. Zo neumen hee dat altied. Of hee wal 
wist wat dat betekenen (ne oorlogsvlagge), dat wet ik 
nog steeds neet. 
 
Oppa fietsen nog lange tied zelf naor Aalten hen, 
naor bakker Heersink en naor  Co-op De Eendracht. 
Den laatsten winkel was ne grote ni-je winkel (1965) 
in de Landstraote: kruidenier, greunteboer en slager 
bi-j mekare. De Co-op was ne winkel veur de coöpe-
ratieve boern en andere leu. Neet veur alle leu deu-
rumme, dat neet. Eigenlek was 't ne winkel woar 
alléneg de hervormden en de gereformeerden hen 
gingen. De roomsen, zoals de katholieken ton heet-
ten, hadden ne eigen Co-op op de Markt. Dat verschil 
was ton nog dudeluk. 

De biefstuk en de runderlaever heel oppa neet bi-j de 
Co-op moar bi-j ne echten slager. Dan was 't  toch luk 
baeter te aeten, iets minder ne 'krijgsbanier ' laote 
wi-j moar zeggen. Den slager was slager Prins uut de 
Prinsenstraote. 
 Oppa was soms zo sloereg in de hoed, zo slecht te 
passe, drao en köttereg, dat hee an mi-j vroog: 'Wil i-j 
wal veur mi-j naor Prins an de Veemarkt in de Ach-
terstraote gaon?' Dat was dus denzelfden slager. Van 
oldsher zat den an de Veemarkt, moar ne echte vee-
markt was d’r allange neet meer. Oppa von dat moar 
jammer. Hee von 't ok jammer dat ze dee straotname 
zomoar hadden veranderd. Moar wes noo eerlek, 't 
klunk toch baeter um in de Prinsenstraote te won-
nen, as in de Achterstraote. 
 
Slager Prins doar mos ik elken donderdag toch al vake 
hen um ne gerookte metworste te halen. 'Van Hellem 
en Zelhem komt ze hierheen veur onze gerookte 
metworsten, beter geeft ze neet', zei slager Prins dan. 
Dat heb ik 'm vake heuren zeggen, want in ziene win-
kel mos ik altied lange wachten op miene beurte. Hee 
leet kinder wachten, de grote mensen gingen veur. 
Zo ene was 't. Ellie, miene wederhelft, had as kind 
dezelfde vervaelende ervaring. Hee gaf mi-j in plaats 
van ne ´gerookte´ metworste ok al is ne ´grote´ met-
worste met, hoowal ik zei dat dat neet de goeie wor-
ste was. Dat deed hee dan umdat de gerookte met-
worsten bi-jnao op waren. Bi-j 'n kind kon hee dat jo 
wal probeern. Dat was moar ens, want ton hef mama 
'm daags doarnao 's flink de wacht an-ezegd. Ok 
aover dat hee kinder leet wachten. Dat gesprek kon ik 
met geneugen anheuren, kan ik wal zeggen en 't hef 
eholpene. 
 
Slager Prins sprok zo half-terdege Hollands, zo tussen 
't bier en 't schoem in, kö’j zeggen. Hoo veurnamer 't 
volk, hoo langer hee zien nekke meek, hoo meer hee 
zien heufd achteraover heel, en hoo meer Hollands 
hee praoten. Teggen mi-j praoten hee gewoon plat. 
Hee praoten altied graag en rebbelen an ene waege 
deur. Dus ton ik vroge um ne gerookte metworste, ne 
biefstuk en runderlaever, dan wol hee doar geerne 
wat van zeggen. 
'Den biefstuk en laever bunt vast neet veur owleu 
volk, moar bunt veur ow oppa, want den hef 't met 't 
blood neet good. Ja, zo geet dat, at d’n olderdom 
kump, dan komt de gebreken. Ow oppa zal zelf wal 
neet meer können kommen met de fietse, en ow 
opoe, nah ja, dee kriegt ze ok neet in de kroewagen'. 
Dat laatste zei hee meer teggen 't volk in de winkel 
dan teggen mi-j; ik had dat nog nooit eheurd. 
 Thuus, bi-j opoe en oppa in de rookstool, vroog ik 
wat dat te beduden had, dat opoe neet in de kroe-
wagen was te kriegen. Opoe kek naor oppa, want den 
riegen zich op. Hee zei: 'Verdubbeltjen mien hale nog 
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an too! Zonne zwans van ne kaerl en dat zal ik 'm 
zeggen ok!' Opoe was altied rösteger en zee zei: 'Ger-
rit (dat was oppa ziene name), laot hen, laot hen, 
Prins den is neet wiezer, hee wet neet wat e zeg' 
Opoe vertellen mi-j ton dat ze as jonge deerne blin-
dedarm- en buukvlies- ontstaeking had ehad en wal 
anderhalf jaor 't bedde had motten hollen en  neet 
had ekönt. Later was ze nooit meer zo stark eworden 
veur 't wark. 
A-j neet in de kroewagen bunt te kriegen (tussen de 
lange draagbeume van zonne olderwetsen holten 
kroewagen) dan bun i-j in ’t wark neet veuruut te 
brannen, zolle wi-j no zeggen. Of: Den hef 't wark ok 
neet uut-evonnen! 
In plaatse van zoiets te zeggen mot wi-j, net wat opoe 
zei, wiezer waezen. 
 
 

 
De voormalige Slagerij Prins, foto uut 1992 
 
Bernard Prinsen wonnen d’r ton nog. Den was mees-
tentieds achter in de slageri-je an 't wark ton ik klein 
was. Later kwam ik bi-j 'm nog wal 's met ne kapotte 
klokke want hee kon neet alleneg good worsten 
draejen moar ok good klokken maken. Ne plezeregen 
praoter was 't en hee kon good accordeon spöllen. 
Zien breur (G.H. Prinsen) was ton allange dood. Ik heb 
Bernard moar nooit ezegd wat 'n piethuus zien breur 
was… 
 
                                                       Gerrit-H. van ’t Ruwhof   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
07 maart Vergadering KRM 10.00 uur 
08 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  Biddag 
  Thema: Kerk 2025 19.30 uur 
09 maart Bloemschikken  19.30 uur 
13 maart  PVG middag  14.30 uur 
15 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Moderamen 19.30 uur 
16 maart Kerkcafé  20.00 uur 
17 maart Open Tafel  11.30 uur 
19 maart Concert  Slav-Mir 19.00 uur 
22 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
23 maart Bloemschikken  19.30 uur 
25 maart Kledingbeurs  09.00 uur 
29 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
30 maart V&T  Paas-Epos 
  Stephen Boonzaayer 20.00 uur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giften 
 
Ontvangen via de heer Tamminga € 50,= voor de 
kerkradio. 
Mevrouw I. Kuenen ontving een gift van € 5,= voor de 
PVG. 
Ontvangen voor de ouderling bloemendienst  
€ 20,= via mevrouw R.Tieltjes en € 10,= via mevrouw 
A. van Vliet. 
Voor het onderhoud van de kerk een gift van  
€ 10,= via mevrouw J. Rouwhorst. 
Hartelijk dank! 
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Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 

Drie: groot – groter – grootst 

 

Misschien kent u wel uitdrukkingen als: ‘Driemaal is 
scheepsrecht’ of ‘Al het goede komt in drieën’. Waar 
deze uitdrukkingen precies vandaan komen, is onze-
ker, maar het getal drie speelt een grote rol. En dat 
heeft weer te maken met de bijzondere positie van 
het getal drie in de Bijbel. 

 

Het getal drie wordt vaak verbonden met volheid, net 
als de getallen zeven en twaalf. Het getal is een teken 
van compleetheid. Vaak denken mensen dan aan de 
drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Dit begrip 
komt in de Bijbel voor, maar er zijn wel teksten die 
‘Vader’, ‘Zoon’ en ‘heilige Geest’ noemen: Zo moeten 
de leerlingen de mensen dopen ‘in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Matteüs 
28:19). 
Het getal drie betekent ook dat iets versterkt wordt. 
Als iets driemaal of in drieën gebeurt, is er iets bij-
zonders aan de hand. Noach laat bijvoorbeeld drie-
maal een duif uitvliegen om te zien of de aarde al 
weer droog is (Genesis 8:8-12). En bij Abraham ko-
men drie mannen op bezoek om hem te vertellen dat 
hij en Sara een zoon zullen krijgen. Sara bakt dan 
brood van drie maten fijn meel: hun gastvrijheid kent 
dus geen grenzen (Genesis 18:1-15). Je zou dus kun-
nen zeggen dat drie de overtreffende trap is: niet 
groot of groter, maar grootst. 

 

Ook in andere verhalen speelt het getal drie een rol:  

 De schenker en de bakker dromen over drie drui-
venranken en drie manden met brood. Over drie 
dagen zullen ze beiden een hoge plaats krijgen: te-
rug aan het hof, of opgehangen aan een paal (Ge-
nesis 40:9-19).  

 Bileam slaat zijn ezelin driemaal. Hij is dus niet 
zomaar boos, maar echt woedend. Tegelijkertijd 
blijkt zijn ezelin al drie keer een engel op de weg 
te zien (Numeri 22:21-35). 

 David maakt drie buigingen naar zijn vriend Jona-
tan als ze afscheid van elkaar nemen, een teken 
van echte eerbied voor hem (1 Samuel 20:41). 

 De stad Nineve is zo groot dat je wel drie dagen 
nodig hebt om er doorheen te trekken. Jona gaat 
echter niet verder dan één dagreis. Hij wil dus, 
ook nadat hij drie dagen in de buik van een vis zat 
(Jona 2:1), niet echt zijn best doen om Gods bood-
schap aan de inwoners te vertellen (Jona 3:3-4). 

 Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent (Mat-
teüs 26:75). Maar na Jezus’ opstanding zegt hij 
ook drie keer dat hij van Jezus houdt (Johannes 
21:15-17). 

Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, kom je 
het getal drie door de hele Bijbel heen tegen. Een 

teken van groot – groter – grootst, van volheid en 
compleetheid. Ook de bekende woorden ‘Geloof, 
hoop en liefde’ komen met z’n drieën (1 Korintiërs 
13:13) en de meeste van deze drie is de laatste, de 
liefde. Al het goede komt in drieën. Niet groot of 
groter, maar grootst: het gaat om de liefde. 

 

Bron: Blog van Roelien Smit,  
bijbelwetenschapper bij het N.B.G. 

                     
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 

Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling in de maand januari is op zater-
dag de 28e en in de maand maart op zaterdag de 25e 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Ren-
tenierstraat 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 automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

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

 

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

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 
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 2 april 2017. Kopij 
moet uiterlijk maandag 20 maart 2017 om 12.00 uur 
zijn ingeleverd via email naar:  
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het 
juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 

Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79 

 

Redactie  Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 48 81 68 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 
 
Website Mevr. A. Lensink,  tel. 37 66 69  

 
WIJKINDELING 2017 
Wijk ouderling/coördinator  telefoonnummer 
  1.  mevr. G. Boschman   37 35 59 
        mevr. J. Hulshof   37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer   48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink    37 24 14 
  4.  mevr. T. de Jongh  37 33 16 
        mevr. A. Staring             37 96 98 
  5.  mevr. J. Rouwhorst    37 36 62 
  6.  mevr. T. de Bruijn      37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof        35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge    37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes    37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12.  mevr. J. ter Haar      37 15 28 

wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
Email:  hans@hinkamp.info 
 

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam 
Kerkegaarden 1a 
7271 DL Borculo  
tel. 06 12 22 20 59 
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl 
 
Scriba : R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl 
 
Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof" 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 
 

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem   
Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde 
tel. 37 41 20  
koster@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21376237 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
Mevr. L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
tel. 37 64 68  Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl 
 

Cantor-Organist: H.J. Meerdink 
Mr.  Meinenweg 30 
7107 AN Winterswijk 
tel. 0543 - 56 35 72 
Organist:  B. Tieltjes,  
Sperwer 17 
7132 EM Lichtenvoorde 
tel. 843356 

 

Vorming en Toerusting:  S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13 
7132 AM Lichtenvoorde 
tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diakonie: F.J. van Lochem 

 

Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
D. Veerbeek 
Beumweg 6 
7134 NR Vragender 
tel. 37 79 99 
 
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  (Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300    (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297    (Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195    (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17 
7131 LA Lichtenvoorde 
tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687  
t.n.v. Diaconie Protestantse  Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip,  
Staringstraat 34 
7131 XB Lichtenvoorde 
tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      
 
Begraafplaats Vredehof: J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl
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Kerkdiensten 

 

 
 
 

 

zondag 5 maart  eerste zondag 40-dagentijd   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Van Lochem 
    deurcollecte: eigen project diaconie 
      

woensdag 8 maart                                                           biddag 
19.30 uur            ds. J.J. Hinkamp  thema: thema: ‘Kerk 2025’ 
    deurcollecte: Amnesty International 
   

 
   

zondag 12 maart  Heilig avondmaal  tweede zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Te Kronnie 
   deurcollecte: Kia-voorjaarszendingsweek 

      
zondag 19 maart  derde zondag 40-dagen tijd  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Bijker 
   deurcollecte: kia-werelddiaconaat 
 
 
zondag 26 maart  vierde zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur de heer De Vries  welkom: de heer Van Lochem 
 Aalten  deurcollecte: Kia-binnenlands diaconaat 
 
 
 

     

zondag 2 april  vijfde zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Baarsma 
    deurcollecte: Kia-werelddiaconaat 

     
   deurcollecte: eigen project diaconie  
 

     

   
 
                                                          
                                                         elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
                                                         elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
 

             


