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Eeuwigheidszondag 2016 
 

Dichtbij 
Jij bent me niet ontvallen  
ik draag jou in mij rond 

zolang ik leef heb jij  
in mijn binnenste een mond  

onvervreemdbaar over grenzen 
stem van jou  

jij bent me niet ontvallen 
ik draag jou altijd in mij rond 

Oeke Kruythof 
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Oud en nieuw 

 

Eind deze maand gaan we oud en nieuw vieren. 
Ik hoor sommigen denken: ben je niet een beet-
je in de war. Het is nog geen december hoor. 
Weet ik. Maar het is een ander oud en nieuw 
dan in het 'gewone' leven. Het is het oud en 
nieuw van de kerk. Van het jaar dat de kerk 
achter zich heeft liggen. En net als bij die andere 

in december ook nu een terugkijken. Op wat was, en 
op wie waren. En daarna  opnieuw beginnen.  

Beginnen met wachten op een kind dat geboren 
wordt. Later het kind volgen en horen hoe het op-
groeit en een man wordt. Horen wat die man te ver-
tellen heeft. Zien hoe die zijn leven leeft als een 
voorbeeld van hoe het kan. Als een voorbeeld van 
hoe het moet. Om daarna die man te zien lijden en 
sterven. En dan het wonder van het weer opstaan. 
Van het nog even onder de mensen zijn. Om vervol-
gens uit het zicht te verdwijnen. Maar niet helemaal. 
Want in Zijn geest leven anderen verder. Laten ande-
ren horen  wat God ons te vertellen heeft. Laten an-
deren  door hoe ze leven zien hoe het leven kan en 
moet zijn.  

 

Het leven van alledag. Van jonge en oude mensen. 
Van gezonde en zieke mensen. Rijke en arme. Leven 
dat ooit begon. En leven dat ooit ophoudt. Voor zo-
ver we dat kunnen zien tenminste. Voor zover het het 
hier en nu betreft. 

De laatste tijd is, naar aanleiding van een regerings-
voorstel, veel geschreven over 'voltooid leven'. Ik 
waag me daar niet aan. Het is een onderwerp waar 
ik, denk ik, pas de diepste betekenis van zal beseffen 
als ik er zelf mee geconfronteerd word. Natuurlijk 
denk ik er wel over na. Praat ik er met sommigen 
over. Houdt het me bezig. Maar een pasklaar ant-
woord heb ik niet. Zoveel verschillende ideeën. Van 
even zoveel verschillende mensen.  

 

Wat voor mij wel vaststaat is dat ik het leven gekre-
gen heb. Dat ik er iets mee mag en moet. En dan niet 
alleen voor mezelf. En een woord dat bij leven hoort 
is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor 
mezelf. En voor anderen.  

Op de website van onze kerk staat de tekst: Mijn kerk 
leeft. Ook voor de kerk geldt dat ze dat leven gekre-
gen heeft. Dat ze er iets mee mag en moet. En ook de 
kerk is verantwoordelijk. Voor zichzelf. En voor men-
sen buiten de kerk. U kunt hierover mee komen pra-
ten en denken na de dienst op dankdag. Elders in dit 
blad meer hierover.  

 

Oud en nieuw in de kerk. Terugkijken naar wat er 
was. Naar wie er waren. Met een lach. En een traan. 
Om daarna vooruit te kijken. Vol verwachting. En om 
onze verantwoordelijkheid te nemen. Voor ons leven. 
En dat van anderen. Een gelukkig Nieuwjaar gewenst.  
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overlijden 
 
Niets zo verwacht 
soms 
niets zo onverwacht 
niets zo te vroeg 
soms  
niets zo laat 
lijkt het 
niets zo verlangd  
soms 
niets zo niet verlangd 
als 't overlijden 
van een mensenkind. 
 
Een groot mysterie 
ons verstand te boven 
maar wel het zeker weten  
dat er Eén 
is die het mensenkind 
op handen draagt 
in leven maar ook 
door het sterven heen. 
 
Een groot mysterie 
ons verstand te boven 
we noemen namen 
van wie overleden 
van wie uit onze  
handen zijn gegleden 
terug in Gods hand 
die er was en is. 
 
Een zo veelzeggend  
woord is 'overleden'. 
Iets als: over het 
lijden heen gedragen. 
Gedragen door God 
tot in eeuwigheid, 
geborgen bij Hem 
nu en alle dagen. 
   marja 
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 Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

November, altijd een gedenkwaardige maand 
en een soort van ‘tussenmaand’. November. 
Maand van grijze, donkere dagen. Maand van 
gedenken. Maand van bezinning. Dat zijn zo de 
eerste gedachten die bij mij opkomen voor het 

begin van de komende maand. 
 

Na de lange ‘lichte’ zomer gaan we nu weer de wat 
donkere wintertijd in. 's Avonds (of ’s middags!) gaan 
al vroeg de lichten aan en draaien we de verwarming 
misschien nog weer een graadje hoger. Zo proberen 
we het binnenshuis behaaglijk te maken. En in de 
kerk? Daar staan we aan het eind van deze maand 
traditiegetrouw stil bij hen van wie we afscheid 
moesten nemen.  
 

 
 

Altijd weer een gedenkwaardig moment. De Johan-
neskerk met een gemêleerd gezelschap. De cantorij 
met een onmisbare en 'memorabele' inbreng. De 
kaarsen op de tafel en het noemen van de namen. 
Door de jaren heen is het een vertrouwde en dierba-
re vorm van gedenken geworden, waarbij nog een 
keer de namen klinken van de mensen van voorbij. 
 

Nu klinkt dit misschien allemaal wat 'zwaar op de 
hand' maar het is wel onmisbaar in ons kerkelijk le-
ven. Als gemeente van Christus zijn we geroepen 
elkaar bij te staan, in lief en leed. En dát doen we! 
 

Zelf heb ik dit de afgelopen periode zeker ook erva-
ren middels allerlei meelevende reacties en bezorgde 
vragen over mijn gezondheid. Aan het begin van de 
wat meer donkere dagen ging ook bij een moment 
het licht uit; letterlijk. Na een epileptische aanval 
eerder twaalf jaar geleden ging tijdens het hardlopen 
voor een tweede keer ‘het licht uit’. Ik hoop dat de 
diverse onderzoeken snel meer duidelijkheid zullen 

geven. Wat dan precies de consequenties zullen zijn 
zal nog moeten blijken.  
Het betekent in ieder geval dat ik de komende maan-
den geen auto zal rijden. Verder voel ik mij eigenlijk 
net als anders, goed dus. 
 

Dat betekent ook dat ik (tenzij een arts anders be-
sluit) gewoon door ga met mijn bezigheden. Alleen 
zal ik echt wel meer rust nemen en het actief sporten 
maar even laten voor wat het is. Zo is deze periode 
voor mij om méér dan één reden een memorabele 
tijd, d.w.z. een tijd die ik niet snel zal vergeten. Nog-
maals: dank voor alle bemoedigende reacties. 
 

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 als de 
dagen korter worden en in een tijd van gedenken van 
hen die ons ontvielen. 
 

Bede voor de nacht, Diny Beijersbergen-Groot 

 

O Vader, nu de avond is gekomen 
en deze dag haar einde heeft, 
de wind ging liggen in de bomen 
en de bleke maan geen warmte geeft, 
 

nu wil ik U eerbiedig vragen: 
'Wees toch mijn adem in de nacht, 
wil door de duisternis mij dragen 
tot aan de morgen die mij wacht. 
 

Laat al mijn angsten vluchten 
door de geborgenheid in U. 
'k heb dan geen kwaad te duchten, 
ik voel Uw vleugels om mij, nu. 
 

De nacht is dan nog enkel rust, 
de duisternis wil slechts bedekken, 
totdat de zon mij wakker kust 
en U met liefde mij wilt wekken. 
 

Laat dan de dag het zonlicht weven 
door alles wat het leven wacht, 
zodat Uw licht mij weer laat leven, 
een gouden dag na bange nacht. 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 

November is een maand met veel activiteiten. 1 No-
vember was het Allerheiligen, 2 November Allerzie-
len. Belangrijke data voor de rooms-katholieke ge-
loofsgemeenschap. Op Allerzielen worden de namen 
van overledenen levend gehouden. Velen bezoeken 
de begraafplaats waar overledenen hun laatste rust-
plaats hebben en je ziet veel lichtjes op of bij de gra-
ven. Ook de lichtjesdagen op begraafplaatsen, die 
uitvaart- ondernemingen organiseren, trekken veel 
publiek.   
Woensdag 2 november, altijd de eerste woensdag 
van november,  is de dankdag voor het gewas. In veel 
kerken wordt hier geen speciale dienst meer voor 
gehouden maar is er een ‘oogstdienst’ op de zondag 
erna. Op 20 november dit jaar is de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Op deze zondag  worden tij-
dens de kerkdienst de gemeenteleden, die ons het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen herdacht door 
het noemen van hun naam. De desbetreffende fami-
lies worden hiervoor uit-genodigd. (Zelf kan ik die 
zondag niet aanwezig zijn in verband met eenzelfde 
dienst in Hengelo, Ov.) De maand november is, zoals 
u hebt kunnen lezen een maand van danken en ge-
denken.  

Bij het gedenken een passend gedicht van Hanna Lam: 

De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

Meeleven met  
Degenen die geconfronteerd zijn met lichamelijk on-
gemak, degenen die een medische ingreep moesten 
ondergaan, degenen die wachten op een oproep voor 
een operatieve ingreep of uitslagen krijgen van on-
derzoeken, wensen we veel sterkte en geduld. Ook 
hen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren, 
de zieken thuis of in een verpleeghuis en de mensen 
die om hen heen staan,  sterkte en Gods zegen ge-
wenst.  

          Met bemoedigende groet, 
                                                                 Gaatske Braam 

 

Genade 
 

Wie kent niet Jezus’ gelijkenis van de verloren zoon, 
van de jongen die het erfdeel van zijn vader verbras-
te, aan lager wal raakte, en toen hij met hangende 
pootjes weer thuiskwam, door zijn vader als een 
vorst werd onthaald. 
Zijn oudere broer daarentegen voelde zich tekort 
gedaan. 
Had hij daarvoor al die jaren ijverig zijn best gedaan, 
was dat soms geen beloning waard? 
 
Die oudste zoon gaat van de veronderstelling uit 
dat het leven maar net is wat je er zelf van maakt. 
Dat nu is een fatale vergissing, want het leven  
is meer dan wat wij er van maken. 
Dat zien we aan de jongste zoon, de verlorene; 
hij krijgt veel meer dan alleen loon naar werken. 
Zo gaat het ook dikwijls in je eigen leven. 
Een paar voorbeelden. Misschien had je iets verprutst 
maar het kon worden uitgepraat en bijgelegd. 
Dan waren er mensen die iets in je zagen 
en die het beste in je naar boven haalden. 
Ouders en grootouders stonden voor je borg 
of er was een ander die tijdig voor je ingreep. 
Er waren ook meevallers en toevalstreffers. 
Een goede gezondheid, ook zo’ n mazzel. 
Als het erop aankomt leven wij van genade. 
 
Het leven is geen rekensom.  
Wat wij nodig hebben  
is de warmte van de liefde, 
iets van dat royale van God de Vader. 
Zo is het leven God zij dank meer 
dan wat wij ervan maken. 
 

Bron: Preekschetsen, 
Paul Oskamp 
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn, als  groet van de 
gemeente, gebracht bij:               
 
18 sep. mevr. Krabbenborg 
 Werenfriedstraat 59. 
25 sep. mevr. Joke van Lochem 

          Hofesch 23. 
          2 okt.  familie Te Boveldt 
          Esstraat 1a. 
          9 okt.   de heer B. Scholten 
          Rapenburgsestraat 44. 
        16 okt.  mevr. Richardson 
         Mercurius 46. 
        23 okt.  mevr. Bennink 
         Zuivelstraat 15.  

 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 
 
     5 nov. mevr. G.H. Masselink 
 Hof van Flierbeek  51 c 

7132 DJ  Lichtenvoorde 
85 jaar 

 7 nov. de heer J.H. Beernink 
 Bilderdijkstraat  5 

7131 NH  Lichtenvoorde 
78 jaar 

16 nov. de heer F.A.A. Gerritsen 
 Op den Akker 35 
 7131 EA  Lichtenvoorde  

78 jaar 
17 nov. mevr. J.J. van de Rovaart 
 Uranus  18 

7131 HJ  Lichtenvoorde 
80 jaar. 

22 nov. mevr. H.P.V. Penning 
 Biljoenlaan  65/l 
 6825 ES  Arnhem 
25 nov. mevr. W. van  der Kieft 
 Rapenburgsestraat  33 
 7131 CW  Lichtenvoorde  

88 jaar 
26 nov. de heer B.J.W. Smeitink 
 Scheidingsweg  21 
 7137 PA  Lievelde 
 85 jaar 
 
 
 
 

Jarigen begin december: 
 5 dec. mevr. J.B.A. Ansink 
             Ds. Van Krevelenstraat  28 
             7131 BX  Lichtenvoorde  

83 jaar 
 5 dec. de heer G.J. van Lochem 
             Hofesch 23 
             7131 TC  Lichtenvoorde 

76 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. 
 
 

Huwelijksjubileum 
Op vrijdag 30 september was het een heel bijzondere 
dag voor Dik en Siny Janssen, Middachtenstraat 23. 
Op die dag waren ze 50 jaar getrouwd. Helaas is dit 
bericht niet in het vorige kerkblad verschenen. Maar 
wij wensen hen niet minder: van harte proficiat en 
Gods zegen voor de toekomst. Op de receptie waren 
velen gekomen om hen geluk te wensen. 
 
  

Agenda  
 
02 nov.   Inloopmorgen   09.30 uur                  
 Bijbelkring   10.15 uur                        
 Thema avond dankdag 
 ‘Missionair Gemeentezijn’ 20.30 uur 
09 nov.    Inloopmorgen  09.30 uur 
 Vergadering V&T  10.00 uur 
 Kerkcafé   20.00 uur 
10 nov.    Bloemschikken  19.30 uur 
14 nov.    PVG middag   14.30 uur 
16 nov.    Inloopmorgen  09.30 uur 
 Bijbelkring   10.15 uur 
17 nov.    V&T de heer Ter Maat 
 ‘Zijn engelen van gisteren’ 20.00 uur 
18 nov.    Open Tafel   11.30 uur 
23 nov.    Inloopmorgen  09.30 uur 
                 V&T fotowedstrijd  20.00 uur 
24 nov.    Bloemschikken  19.30 uur 
30 nov.    Inloopmorgen  09.30 uur 
                 Bijbelkring   10.15 uur 
                 Moderamen   20.30 uur 
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Kerkenraadsvergadering van  
19 oktober 2016 
 
In de kerkenraadsvergadering die op boven-
staande datum werd gehouden kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde.  
 

- Verslag ‘Een weg voor het Woord in de Achterhoek’ 
van ds. Jaap Jonk. 
De verschillende onderdelen van het rapport, die 
betrekking hebben op organisatie- en vergaderstruc-
tuur, samenwerking in de regio, de toenemende ver-
grijzing en het gemis en betrokkenheid van jongeren 
in de kerk, worden herkend en besproken. De ker-
kenraad is van mening dat de huidige bestuurlijke 
organisatie op termijn niet is vol te houden. Bij het 
vormen van nieuwe bestuurlijke constructies mag dit 
niet leiden tot een verzwaring van taken. Het vormen 
van één centrale kerkenraad voor de gehele Achter-
hoek heeft naar de mening van de kerkenraad geen 
meerwaarde. Voor de inhoud van het rapport en de 
daarin getrokken conclusies en geformuleerde voor-
stellen wordt verwezen naar het afzonderlijke artikel 
in Onderweg.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
 
- Werkzaamheden pastorale zorg en begeleiding bij 
uitvaarten.  
Onder verwijzing naar de in het beleidsplan genoem-
de gedragslijn wordt besloten om, met het oog op 
een goede taakverdeling tussen predikant en kerke-
lijk werker, de wijkindeling in acht te nemen. Bij ziek-
te of afwezigheid wordt er over en weer vervangen.  
 
- Uitgangspunten activiteiten in de Johanneskerk en 
in de Johanneshof.  
De kerkenraad kan zich in meerderheid vinden in de 
in de discussienota genoemde uitgangspunten.  
 
- Besluitenlijst Diaconie van september 2016.  
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangeno-
men. De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld en 
ondertekend.  
 
- Besluitenlijst Kerkrentmeesters. 
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangeno-
men. De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld en 
ondertekend.  
Vanuit het college van kerkrentmeesters wordt me-
degedeeld dat over het pand Rentenierstraat 20 (be-
stemming statushouders) overleg gaande is met de 
gemeente Oost-Gelre. Er is een intern verbouwings-
plan opgesteld en er zullen financiële randvoorwaar-
den worden vastgesteld.mmmmmmmmmmmmmm  
 
 
 

- Ouderlingen. 
De notulen van het ouderlingenberaad van 7 sep-
tember 2016 worden voor kennisgeving aangeno-
men.  
 
- Evaluatie van het visitatieverslag. 
De indruk van de visitatiecommissie is dat ‘de PG-
Lichtenvoorde een hechte gemeente is met een sta-
biele kerkenraad die goed in beeld heeft welke ont-
wikkelingen er in de nabije toekomst op hen af gaan 
komen, die vervolgens om een adequate aanpak vra-
gen’. Dit betekent: doorgaan op de ingeslagen weg 
en – zo mogelijk – het een en ander uitbouwen in een 
vast te stellen jaarwerkplan.mmmmmmmmmmm  
 
- Vacatures. 
Per 1 januari 2017 zullen er in het college van kerk-
rentmeesters twee vacatures ontstaan. De verheu-
gende mededeling wordt gedaan dat inmiddels twee 
personen bereid zijn gevonden om deze in te vullen. 
Er ontstaat eveneens een ouderlingenvacature van-
wege de ambtsbeëindiging van Ria Tieltjes.mmmmm  
 
- Jeugdwerk. 
Zoals al eerder werd geconstateerd geeft de deelna-
me aan de Kliederkerk een positief beeld. Het jonge-
renwerk komt helaas niet structureel van de grond. 
  
- Vorming en toerusting.  
Voor de bijeenkomst op 12 oktober 2016 over Jeroen 
Bosch was een overweldigende belangstelling. De 
invulling van het programma was eveneens van hoog 
niveau. 
 
- Bij de kerkdiensten.  
Op zondag 16 oktober jl. bezochten ruim 80 in Lievel-
de verblijvende jongeren uit Huizen de kerkdienst in 
de Johanneskerk. Met als de titel ‘Wie is de mol?’ was 
de kerkdienst zeer aansprekend.mmmmmmmmmm  
 
- Kascontroles.  
Er werd verslag uitgebracht van de kascontrole van 
de jaarstukken van de Johanneshof. Dit werd voor 
kennisgeving aangenomen.mmmmmmmmmmmmm  
 
- Oecumene.  
Over het organiseren van de Lichtenvoordse Passion 
in 2017 vindt er overleg tussen de hieraan deelne-
mende partijen plaats. Zoals al eerder aangegeven 
wordt overwogen om hiervoor een stichting met een 
bredere doelstelling in het leven te roepen.  
 
                                                                           Steven Kuijt  
       
                                                                    



7 

De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
World Servants 
 
Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden 
World Servants biedt jongeren een ervaring die niet 
zonder gevolgen blijft. Met onze werkvakanties willen 
we namelijk bereiken dat: 
 

 Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland 
een stap verder komt.  

 Met een concreet bouwproject zoals een 
school of kliniek  we de mensen helpen zich 
verder te ontwikkelen.  

 Mensen uit Nederland enthousiast worden 
om te dienen, ver weg en dichtbij. 
 

World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd 
om te dienen. Omdat het geloof in Hem het funda-
ment is van ons werk, willen wij zoveel mogelijk men-
sen laten ervaren dat iedereen kan dienen, ieder met 
zijn of haar eigen mogelijkheden. 
Hoe doen we dit? 
Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen uit heel Nederland 
met ons op een werkvakantie naar een ontwikke-
lingsland. Daar bouwen we aan bijvoorbeeld een 
school of kliniek. Onze projecten duren twee tot drie 
weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van 
de drie weken staat er een gebouw waar de hele 
gemeenschap iets aan heeft. Onze lokale partneror-
ganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de klas 
komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de 
door jouw gebouwde kliniek. 
 
www.worldservants.nl 
 
Deurcollectes november 
 
2 nov Eigen project diaconie (stichting Hope) 
 
6 nov Nederlands Bijbelgenootschap 
 
13 nov KIA-Binnenlands diaconaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warmte en steun voor wie tussen wal en schip ra-
ken. 
In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen enthou-
siaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Wa-
terwijk. Wie wil loopt er binnen voor een kopje kof-
fie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Kali 
komt hier iedere dag. "Sinds mijn man overleden is, is 
dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen voor 
de naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is 
één van de diaconale activiteiten van het interkerke-
lijke samenwerkingsverband IDO. Binnen IDO zetten 
driehonderd vrijwilligers zich in voor mensen die een-
zaam zijn, gebrek hebben, tussen wal en schip vallen 
of kampen met schulden. Met een helpende hand en 
luisterend oor bieden de vrijwilligers hen warmte, 
steun en perspectief. 
 
20 nov Algemeen kerkenwerk 
 
27 nov Verwarming 
  
Opbrengsten collectes juli, augustus  en september 
 
  3 juli Kia –Jeugdwerk   € 63,05 
10 juli Kerkradio   € 72,62 
17 juli Orgelfonds   € 85,60 
24 juli Eigen project diaconie  € 73,60 
31 juli Pastoraat   € 53,10 
 7 aug. Energie    € 60,10 
14 aug. Kia-Zending   € 51,41 
21 aug. Family Help Program  € 59,30 
28 aug. Onderhoud gebouwen  € 63,30 
 4 sep. De Glind   € 57,50 
11 sep. Kia-Jeugdwerk   € 54,60 
18 sep. Kia-Vredesweek  € 73,60 
25 sep. Koffie Johanneshof  € 41,30 
  
                                                         Namens de diaconie 
                                                         Jeroen Wildenbeest 
 
 

http://www.worldservants.nl/
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Zijn engelen van gisteren? 
 
Gelooft u nog in engelen? En zouden Zacharias, 
Maria en de discipelen in engelen geloofd heb-
ben? We weten het niet. Wel weten we dat ze 
allemaal erg geschrokken reageerden toen ze 
een ontmoeting met een engel hadden. 
 

 
    
  
Ook de herders uit het kerstverhaal moesten eerst 
gerustgesteld worden eer ze konden luisteren naar 
de blijde boodschap die de engelen brachten. Geluk-
kig veranderde bij de meeste ontmoetingen tussen 
engelen en mensen de verbijstering via verbazing en 
verwondering in blijdschap. 
 
Engelen staan bekend als brengers van Gods goede 
boodschap. Mooie verhaaltjes? Geloven in engelen 
plaatsen we al een paar eeuwen op hetzelfde niveau 
als geloven in spoken en geesten. Tegelijkertijd zijn er 
ook nu mensen die bijzondere ervaringen hebben 
waarin engelen een rol spelen. Maar gelooft u hen? 
Dominee Ter Maat gaat er met ons over in gesprek. 
 
 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
Koffie / thee  € 1,- 
Leiding  dominee Gerhardt ter Maat 
Locatie  Johanneshof 
Datum  donderdag 17 november 2016 
Tijd  20.00  - 22.00 uur 
Info  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail,nl 
 
 
 
 

 

Fotowedstrijd ‘Kerst betekent voor mij...’  
 
Het hele jaar door zijn er in de Johanneshof wisselen-
de exposities te zien. In de aanloop naar Kerst willen 
we iedereen graag een podium bieden voor zijn/haar 
mooiste foto’s met betrekking tot Kerst.  

 
Het thema voor deze fotowedstrijd is: 

 
‘Kerst betekent voor mij...’ 

 
Een korte toelichting op de foto (maximaal  enkele 
regels) zou prettig zijn. U mag maximaal drie foto’s 
opsturen (één foto per e-mail bericht). Graag wel in 
een voldoende kwaliteit om een mooie vergroting 
mogelijk te laten maken. Een jury kiest uit de inzen-
dingen een aantal afbeeldingen om te exposeren in 
de Johanneshof. De winnaars kunnen ná de expositie 
hun foto afhalen in de Johanneshof. U kunt uw foto's 
vóór 15 november 2016 sturen naar: mmmmmmm 
foto@pkn-lichtenvoorde.nl.  
De presentatie van de inzendingen kunt u komen 
bekijken op woensdag 23 november, om 20.00 uur in 
de Johanneshof. De gekozen afbeeldingen blijven 
vervolgens tot na het kerstfeest nog te bewonderen.  
 
N.B. Het adres waarnaar u de foto's kunt sturen is 
gewijzigd. Is dus anders dan het adres genoemd in 
het boekje van Vorming en Toerusting! 
 
Datum  23 november 
Tijd   20.00  - 22.00 uur 
Plaats   Johanneshof 
Leiding  Ds. Hans Hinkamp 
Info   Sjors Tamminga. 0544- 37 27 52 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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Eeuwigheidszondag 2016 
Ieder jaar gedenken we in onze kerk aan het 
einde van het kerkelijk jaar hen die ons in het 
afgelopen jaar ontvielen en hen die achterblij-
ven.  

 

Ook dit jaar willen we op Eeuwigheidszondag stil 
staan bij leven en eeuwigheid. Als na verloop van tijd 
het bezoek minder wordt kan het stil worden, dan is 
het goed om samen troost en bemoediging te mogen 
vinden in de beloften van God, die ons vertellen van 
dat grotere perspectief, een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. 
 

Om ons het leven en het sterven in onze gemeente in 
herinnering te brengen willen wij hier in de dienst op 
20 november bij stil staan. Een pas op de plaats om te 
gedenken en om troost en kracht te vinden om onze 
wegen te gaan. 
 

 
 

Koester de namen die wij hier gedenken,  
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons… 
 

De dienst op Eeuwigheidszondag zal plaatsvinden op 
zondag 20 november om 10.00 uur in de Johannes-
kerk. Aan de dienst wordt medewerking verleend 
door de cantorij. Als nabestaande krijgt u in de dienst 
gelegenheid een licht aan te steken om te gedenken.   
 

U bent van harte uitgenodigd! 
 

Kerkelijk werker Gaatske Braam - Posthumus 
ds. Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkdienst - Bijbelzondag 
Nationale Bijbelzondag, dat is dé zondag in het jaar 
waarop we samen met kerken in Nederland - extra 
dankbaar zijn voor de Bijbel. In Nederland is de Bijbel 
volop beschikbaar, maar wereldwijd is er nog veel 
bijbelverspreiding en vertaalwerk te doen - en daar 
staan we op Bijbelzondag bij stil. 
Het thema van Nationale Bijbelzondag 2016 is ‘Vier je 
Bijbel’, waarmee we aandacht geven aan het bijzon-
dere boek dat we hebben. Op 6 november 2016 vie-
ren we dat we in vrijheid uit de Bijbel kunnen lezen, 
er over na kunnen denken en mee aan de slag kun-
nen gaan. U bent van harte welkom! 

 
~~~~~~~~~~ 

Kerkcafé 

 

Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze druk-
ke wereld? Tijd is kostbaar. Familie, vrienden, werk, 
hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd over. Het al-
coholvrije (dat dan weer wel) kerkcafé wil, in een 
ontspannen sfeer, ruimte bieden voor levensvragen, 
bezinning, de actualiteit of zo maar ontmoeting met 
leeftijdgenoten. De leiding is in handen van dominee 
Hans Hinkamp. 

Kerkcafé: stof tot nadenken, prikkelende onderwer-
pen én ruimte voor vragen of gewoon een stukje 
gezelligheid! 

Data:     woensdag 9 november 2016 

               donderdag 12 januari 2017 

     donderdag 16 maart 2017 

Info     Hans Hinkamp, tel. 0544-37 14 09, mail:    
             hans@hinkamp.info 

 
 

 

 
 
 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/?attachment_id=1029
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Kerkzijn in een veranderende omgeving  
 
De classis Achterhoek-Oost besloot in 2015 een on-
derzoek in te stellen naar de toekomst van de kerke-
lijke gemeenten in de Achterhoek. Het onderzoek 
sloot haarfijn aan bij de inmiddels door de landelijke 
kerk uitgebrachte en in mei 2016 in eerste aanleg in 
de generale synode behandelde notitie: ‘Kerk 2025: 
Waar een Woord is, is een weg’. In dit landelijke rap-
port worden voorstellen gedaan voor een vereen-
voudiging van de organisatiestructuur, afbouw van de 
ondersteunende functies en ruimere bevoegdheden 
voor de plaatselijke gemeenten (’terug naar de ba-
sis’).  
Ds. Jaap Jonk, justitiepredikant en thans gemeente-
predikant, werd door de classis gevraagd om - in sa-
menspraak met kerkenraden en gemeenteleden ter 
plaatse - zich met een soortgelijk onderzoek in de 
Achterhoek te belasten. Inmiddels zijn alle reacties 
van de ontwikkelingen in de verschillende gemeenten 
bekend en is er een lijvig rapport onder de titel ‘Een 
weg voor het Woord in de Achterhoek’ uitgebracht.  
 
De vragen die in het onderzoek aan kerkenraden en 
gemeenteleden zijn gesteld waren de volgende:  
- Hoe ziet men de ontwikkelingen in de eigen ge-
meente en in de kerk de komende 5 tot 10 jaar? 
- Welke zijn de mogelijkheden om elkaar bv. in regio-
naal verband te ondersteunen? 
- Kunnen we nieuwe mogelijkheden voor samenwer-
king vinden? 
De zorgen over een teruglopend ledenbestand, de 
vergrijzing, de afname van de financiële span- en 
draagkracht c.q. teruglopende inkomsten, het gebrek 
aan jongeren en de moeilijk te vervullen vacatures 
van ambtsdragers werd in alle gemeenten herkend.  
 
 
De volgende conclusies worden in het rapport ge-
trokken: 
1. Naast de kerkdienst en het pastoraat leiden ‘naar 
buiten gerichte activiteiten’ tot vreugde en zijn deze 
vaak succesvol. Het kunnen activiteiten vanuit de 
kerkelijke traditie zijn maar ook maatschappijgerichte 
activiteiten (vluchtelingenhulp, voedselbank, The 
Passion e.d.) Diaconie en missiologie hebben een 
nieuwe invulling gekregen. 
2. Mensen krijgen energie van een mooie en eigen-
tijdse viering, een goed pastoraal gesprek en een 
zinvolle activiteit. 
3. De huidige manier van bestuurlijk organiseren is 
voor een paar gemeenten op afzienbare tijd niet vol 
te houden.  
4. Mensen ervaren last van kerkelijke structuren en 
van de dwingende bepalingen van de kerkorde (bv. 
de maximale zittingsduur van ambtsdragers).  

5. Vrijwilligers zijn er veel, ambtsdragers te weinig. 
6. Samenwerking is onontkoombaar. 
7. De huidige kerkelijke organisatie kost mensen 
meer energie dan dat zij zelf nodig vinden. 
8. Vrijwilligers die pastoraal, diaconaal, missionair en 
liturgisch werk doen, moeten vrijgesteld worden van 
bestuurlijk werk.  

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor: 
- de vereenvoudiging van de organisatiestructuur 
(kleinere kerkenraad, variabele zittingsduur; 
- het delegeren van taken naar werkgroepen en 
commissies); 
- een efficiëntere wijze van vergaderen;  
- samenwerking in regionaal verband bij de uitvoering 
van bepaalde facilitaire taken(bv. administratie);  
- een helder en duidelijk vrijwilligersbeleid met con-
crete omschrijving van taken en werkzaamheden;  
- ruimte voor jongeren om aan de toekomst van de 
gemeente mee te werken.  
 
Het rapport met conclusies en aanbevelingen is be-
sproken in de kerkenraadsvergadering van de Protes-
tantse Gemeente van Lichtenvoorde van 19 oktober 
jl. De conclusies en aanbevelingen worden onder-
schreven, met dien verstande dat de huidige omvang 
van de kerkelijke organisatie in Lichtenvoorde mo-
menteel een werkbaar geheel is en dat er nog geen 
aanleiding is om tot initiatieven voor samenwerking 
te komen. Het vormen van één centrale gemeente 
met één centrale kerkenraad in de Achterhoek wordt 
momenteel niet gewenst. Het recent uitgebrachte 
visitatierapport geeft aan dat de levensvatbaarheid 
en de structuur van de Protestantse Gemeente van 
Lichtenvoorde op korte termijn geen ingrijpende 
maatregelen noodzakelijk maken.  
Naast de zorgen die er zijn, is het belangrijk om moed 
en vertrouwen te putten. Dat kan in de wetenschap 
dat er een levend Woord is, Christus de Heer. Waar 
dit Woord is, is er een weg om te gaan.  
 
                                                                           Steven Kuijt  
 
 

 

10 november Dag van de Mantelzorg 

 
 

In het hele land zijn activiteiten om  
mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
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Nieuws uit de JOHANNESHOF 

 

Gerrit en Joke van Lochem, beheerders vanaf de start 
van de Johanneshof, hebben te kennen gegeven te 
willen stoppen als beheerders met uitzondering van 
enkele uitvoerende baliediensten. Dit stoppen gaat 
geleidelijk gebeuren. Het is de bedoeling dat het co-
ordinerend beheer per september 2017 bij de start 
van het volgende seizoen geheel is overgedragen. We 
hebben met deze kennis in ons achterhoofd ons be-
raden over de toekomst en de keuze gemaakt om de 
diverse functies ( coördinerend beheer, uitvoerende 
baliediensten en koster) meer van elkaar te scheiden. 
Dit heeft twee redenen. De eerste is dat het niet 
waarschijnlijk is weer een echtpaar bereid te vinden 
zoveel werkzaamheden in vrijwilligerswerk te verrich-
ten. De tweede is dat we nieuwe vrijwilligers daar-
door minder belasten en het vinden van nieuwe me-
dewerkers daardoor wellicht ook makkelijker ver-
loopt. Dit betekent dat coördinerend beheer, uitvoe-
rende baliediensten en kosterschap verschillende 
functies worden. Vanuit deze achtergrond hebben we 
een nieuwe coördinerend beheerder gevonden. Dit 
wordt Philippine de Bruin- de Bruijn. 
Haar functie betreft uitsluitend het coördinerend 
beheer en met uitzondering wellicht een keer een 
uitvoerende baliedienst. Dit beheer omvat reserve-
ringen/afspraken maken, roosters, facturen, inkoop 
e.d. De uitvoerende baliediensten gebeuren door de 
andere vrijwilligers.  
Voor de volledigheid vermeld ik dat Gerrit van Lo-
chem wel koster blijft en ook de kosterstaken coördi-
neert.  
We heten Philippine van harte welkom in ons team. 
U zult de komende tijd steeds meer met haar te ma-
ken gaan krijgen. Dit begint met ingang van januari 
2017 voor u als gebruiker van de Johanneshof. Ze 
neemt dan vooral de taken van Joke van Lochem 
over. Voor het maken van afspraken en reserveringen 
voor het gebruikmaken van de Johanneshof is zij dan 
de contactpersoon.  
U kunt met haar contact opnemen via de mail en 
WhatsApp/telefonisch. De gegevens zijn Philippine de 
Bruin, Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde, email 
e.bruin35@kpnmail.nl, telefoon 06-21376237.  
 

Tot slot mogen we een nieuwe vrijwilliger voor de 
baliediensten welkom heten en wel Elly van Lochem.    
 

Tot zover op dit moment. We houden u op de hoogte 
van verdere ontwikkelingen.  
Behoefte aan nadere informatie? U kunt deze vragen 
aan Gerrit en/of Joke of aan mij.        
 

Namens de beheerderscommissie Johanneshof 
                                                            Flip de Bruijn 

 

Protestantse Vrijwilligers Groep  
  
Voor deze middag stond een bezoek van de 
Cliniclowns op het programma. Maar… helaas er 
waren niet genoeg vrijwilligers om dit te verzorgen.  
Na gezamenlijk overleg  was er al snel een alternatief 
gevonden. We gaan een film bekijken  uit een reeks 
“Sporen van het verleden”. 
We kozen daaruit De GTW: Langs Rail en Weg door 
de Achterhoek rond 1957. 
Vanwege afwezigheid van onze voorzitster mevrouw 
de Bruijn opende mevrouw Kip de middag met een 
hartelijk welkom en een meditatie uit Marcus 7 : 31 – 
37 en gebed.  Daarna zongen we lied 256. 
 
Voor de vertoning van de film mochten we gebruik 
maken van de technische kennis van ds. H.Hinkamp 
en de heer G.van Lochem. Hartelijk dank heren!!! 
In de film komen allerlei bussen in beeld en ook de  
openingsrit op het traject  Zutphen-Deventer . 
In 1941 was er een groot tekort aan brandstof voor 
de autobussen en moest de stoomtram weer van stal 
gehaald worden. We kijken naar beelden van een rit 
van Terborg naar Dieren. Dit was toen een lange 
tocht! Ook ging hij over de historische schipbrug in 
Doesburg. 
Mooie beelden van  lang vervlogen tijden. 
 
Inmiddels was het tijd voor een pauze waar thee en 
koffie voor iedereen klaar stond. 
Hierna volgde een prachtige film over dieren op de 
Veluwe. Schitterende beelden van dieren in de bos-
sen en op de mooiste plekken in ons eigen Gelder-
land. 
Wij zijn blij dat deze middag weer goed is verlopen en 
mogen  terug zien op een tevreden publiek. 
Aan het eind van de middag bedankte mevrouw Kip 
iedereen voor hun aanwezigheid en wenst allen wel 
thuis. 
De volgende PVG-middag hopen we dat onze gasten 
ook zelf mee zullen doen door vragen te stellen aan 
de spreekster over ouderenzorg in onze gemeente. 
 
         Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 
                                                                      Annie Bosman 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 

 

Eerstvolgende PVG-middag: 
maandag 14 november 

om 14.30 uur 
Info-middag over ouderenzorg 
o.l.v. mevrouw Ilse v.d.Kamp 

 

mailto:e.bruin35@kpnmail.nl
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Naölen 

 

’s Aovends zat Harry onderuut in ne luien stool asof 
ze der 'm van wietaf in-egooid hadden. De peute 
(want 'veute' dekt bi-j 'm neet helemoal de lading) 
had hee fijn op de taofel liggen en veur de rest was 
onzen Harry vestop achter de krante.  
Ton Thea met de koffie binnenkwam vrog ze 'Goa’j 
woensdag nog met naor de kerke ?'  
Harry was bliekbaor een interessant stuk an ’t  laezen 
want der kwam allene een drao 'Huehh' waoruut 
Thea wal kon opmaken dat hee 't neet eheurd had. 
'Of i-j woensdag  nog met gaot naor de kerke?' zei ze 
nog een kere . 'Woensdag? Wat is der woensdag 
dan?'  vrog Harry zonder van de krante op te kieken.  
'Dan is 't dankdag'  zei Thea wat kortaf.  Zee argeren 
zich, dat hee stief achter de krante zat, en gin boe of 
bah zei. Maor net toen ze der wat van wol zeggen, 
heurn ze 'm zuchten en ton 
zakken de krante langzaam 
naor onderen. Harry kek eur 
an asof ze iets heel stoms 
had evraogd en zei ton:  'Dan  
mot der wal wat te danken 
waen'  en hee wol zich weer 
achter de krante verschansen. 
 
Maor Thea zei 'Wat is dat no veur domme reactie?'  
Metene had Harry al spiet van ziene weurde. Stom, 
hee had better können zeggen: 'dat we'k nog neet' of 
'misschien.'  Dan was 't einde discussie ewest maor 
no ko'j der donder op zeggen dat der epraot mos 
worden. En jao heur, daor begon Thea: 'Hoezo, dan 
mot der wal wat te danken waen?' 
'Joa, net zoa'k 't zegge,' zei Harry 'a’j dankdag holdt, 
mo’j wal wat te danken hebben toch? Dat liekt mien 
logisch. En a’j 't dagelekse ni-js een betjen volgt is der 
gin raeden tut danken, 't is enen groten pröttel in de 
weld. Al dee oorlogen, en dee terreurgroepen en dan 
dee vluchtelingen. 'No ok weer, ne boot met vluchte-
lingen is vegaone , ’t is toch bedreufd.  At der al ne 
God zol waen dan snap ik neet dat Hee dat dan alle-
maole maor löt gebeurn, zonder dat hee ingrip. En 
deurumme gao'k woensdag neet schijnheileg in de 
kerke zitten um zogenaamd dankbaor te waen. O ja, 
en ik zeg ow no al vaste da'k volgend jaor ok neet 
naor Biddag gao want 't hölp toch allemaole niks.' Zo, 
daor was gin woord Spaans bi-j en 't was dudelek dat 
wi-j Harry woensdag neet in de kerke zollen zeen.  
 

Harry was neet onveschilleg of zo, in teggendeel, hee 
was betrokken bi-j alles wat der in de weld gebeurn 
en deurumme had hee der ok zo’n meujte met.    
'Misschien is dat no juust wal ne raeden um dankbaor 
te waen'  zei Thea. 'Wi-j wont  in een vri-j land en wi-j  

wet jo neet ens wat oorlog is.' 
'Nou dan mo’j 's bi-j ons op ’t wark kommen , daor lik 
't wal hele dage oorlog','naölen Harry wieter. 'De ene 
reorganisatie is nog neet af-erond  of den volgenden 
interim manager steet alweer klaor um der nog ne 
groteren puinhoop van te maken.'  Bi-j Harry was 't 
glas half läög, dat was wal dudelek.    
Hee gin nog effen deur:  'En ik vraoge mien  trouwens 
de leste tied  ok wal  af of ik zo bli-j mot waen in een 
land as Nederland.' Het is allene maor geklaag en 
gedram  en at der iemand ne scheet dwars zit,  (sor-
ry) dan mot dat drek edeeld worden op social-media 
of in praotprogramma’s . Veur elk oplossing wordt 
weer vief ni-jje problemen bedach , en volgens mien 
is 't allene maor um dee praotprogramma’s  en de 
tiedschriften vol te kriegen. En alles mot teggen-
woordeg ok  maor können en ezegd worden: belede-
gingen, discriminatie ovver en weer, scheldparti-jen, 
't lik jo nargens op. O jao, en dee leu wiet echt raeden 
tut klagen hebt,  dee heur i-j vake neet en zo kriegt 
altied de verkeerden de andacht. Begriep mien good , 
at der echt wat is mag iederene zien beklag doon.' 
Thea knikken en had de hele tied niks ezegd,  maor 
ton zei ze : 'I-j heb  helemaole  geliek, näölepeter. Ik 
heb ok zo’n haekel an dat onterechte geklaag dus 
schei der no maor 's met uut want i-j bunt al wal tien 
minuten an ’t näölen.  A’j der zo’n last van hebt mo’j 
der wat an doon anders bu'j niks baeter as de leu 
waor i-j ow an argert.'  Doot den televisie 's uut en 
doot de krante 's weg en dan gao'w allene maor 
ovver positieve dinge praoten.'  Harry kek eur an as 
of ze Chinees praoten, maor kennelek had hee 't toch 
begreppen, want langzaam leggen hee de krant weg 
en kwam hee met völle gestön uut d’n luien stool um 
den televisie uut te drukken. Eerst was 't gesprek nog 
wat geforceerd positief, maor al gauw hadden ze 't 
ovver de kinder en ovver  vrogger. De fotoalbums 
kwammen op taofel en zee hadden schik. Der worden 
epraot ovver van alles en nog wat. Ze vonnen dat de 
kerke en de kerkleden ok wal 's een wat positiever 
geluud ovver zich zelf mochten uutdragen. 'Der geet  
in de kerke ne hele bende wal good en daor is  völ te 
weineg andacht veur.'  zei Thea.  
 

Uutendeleke kwammen ze weer bi-j dankdag uut en 
ze kwammen tut de conclusie dat der nog best ne 
hele bende dinge wazzen waorum ze dankbaor kon-
den waen. Maor zee waren ok al zo wiet dat 't eigelek 
elken dag dankdag mos waen. Neet in de kerke na-
tuurlek, maor gewoon deur wat te betekenen veur 
mensen wiet 't echt neudeg hadden. Zee meken een 
liesken met namen en zaken waor at ze wal 's meer 
tied an mochten bestaen. Ne hoop goeie veur-
nemmens, en 't was nog neet ens ni-jjoar. 

Jan van Eerden 
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De dominee 
 
Een dominee, mensen, dat is een man 
van wie men alles verlangen kan. 
Hij moet kunnen zwijgen, overal, 
maar ook praten als een waterval. 
Vergadering leiden, vroeg en laat 
en geestelijk blijven bij ’t zotste gepraat. 
Bezoeken brengen bij groot en klein 
en steeds voor ieder te spreken zijn. 
Aan een ieder behoort hij de waarheid te zeggen, 
maar mij geen strootje in de weg te leggen. 
Familiair mag hij niet wezen. 
‘Dominee’ moet op zijn gezicht staan te lezen. 
Een man van karakter, dat eist onze tijd. 
Maar…we houden niet van eentonigheid, 
dus brengt hij om de twee-drie weken 
weer geheel andere, pakkende preken. 
Diep moet hij graven, maar niet te geleerd zijn, 
dan zou hij weer niet door allen begeerd zijn. 
Het heil aller zielen is hem opgedragen,  
maar naar zijn ziel hoeft niemand te vragen. 
Zo staat hij als wrijfpaal in ’t moeilijke midden, 
maar wie blijft er altijd voor hem bidden? 
 
                                                             Bron onbekend 
 

 
 
 

 
 

 

Dankdag 2 november 2016 
 

Zo ernstig als op de cartoon hieronder is het niet 
gesteld met ons. Maar we hebben wel het gevoel dat 
het moeilijk is om contact met de wereld om ons 
heen te houden. De wereld buiten de kerkdeuren. En 
dat terwijl we toch echt een boodschap hebben die 
het waard is om doorgegeven te worden. Aan die 
wereld. Aan al die mensen om ons heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lang niet meer in alle PKN kerken wordt  een door-
deweekse dankdienst gehouden. Ook de dienst op 
biddag is vaak verschoven naar de zondagse kerk-
dienst en daar een onderdeel van geworden. Wij  
hechten nog aan dat doordeweekse moment waarop 
we stilstaan bij alles dat  ons gegeven is en dat onze 
dank verdient. Zeker kijkend naar wat in de wereld 
om ons heen plaats vindt, zullen we dat  mogen vast-
stellen. Na de dienst op dankdag, die om half acht 
begint, willen we doorpraten over een onderwerp dat 
binnen de PKN al jaren wordt aangereikt.  
 

                     Missionair gemeente zijn. 
 

Om plaatselijke gemeenten hiervan bewust te maken 
en te ondersteunen bij hun missionaire roeping zijn 
er diverse materialen vervaardigd. Deze avond kijken 
we onder leiding van dominee Hans Hinkamp naar 
'missionair gemeente zijn'  in onze eigen plaatselijke 
situatie. Wat vinden we zelf belangrijk om uit te dra-
gen en hoe zouden we dat kunnen doen? Suggesties 
zijn van harte welkom. We hopen op een open en 
inspirerend gesprek. 
Spreekt voor zich dat u de dienst, en het napraten, 
onafhankelijk van elkaar kunt bijwonen. We hopen 
velen van u  te ontmoeten in de dienst en in de Jo-
hanneshof. 
 

de kerkenraad en de 
commissie Vorming en Toerusting 
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Artikel buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 
Het is geplaatst ter informatie en om een mening te 
kunnen vormen over dit onderwerp.  
 

Over nierdonatie 

 
Mijn naam is Henk Bastiaans, nierdonor (bij leven), 
van beroep mantelzorgvervanger.  
Ik zou graag uw aandacht willen vragen voor het vol-
gende: De laatste jaren hebben ongeveer 40 mensen 
per jaar een nier gedoneerd aan een onbekende, 
waarom eigenlijk?mmmmmmmmmmmmmmmmmm                                                                                                                                             
Het blijkt dat gemiddeld in Nederland, via het "cross-
over"systeem, waar de vrijwilliger een 'ruil' mogelijk 
maakt bij verwanten en vrienden die niet “match-
ten”, (door bloedgroep e.d.), het dubbele aantal nier-
transplantaties mogelijk gemaakt wordt. (meest re-
cente cijfers zie website Ned. Transplantatie St.) Wij 
willen graag dat meer patiënten op deze manier ge-
holpen worden.   Het betekent al gauw een levens-
verlenging van 15-20  jaar voor de  ontvanger, er zijn 
veel te weinig “overleden” nieren, die maar ongeveer 
half zo lang meegaan, en maar één op de tienduizend 
overledenen is geschikt om te doneren. 
De wachtlijst voor niertransplantatie (drie-vier jaar 
waarvan een kwart zal overlijden, omdat dialyse niet 
zo goed gifstoffen uit het bloed kan verwijderen als 
een echte nier) kan volledig worden weggewerkt 
wanneer per jaar 400 Nederlanders (dat is 1 : 40.000, 
vergelijking 1:40 is bloeddonor) bereid zijn een nier 
aan een onbekende patiënt af te staan. Volgens ons 
moeten we daar naar streven.(transplantatiecentrum 
Erasmus UMC)  
Met andere woorden: tien maal zoveel meer dan in 
de afgelopen jaren! 
Vooral de ouderen onder ons worden aangesproken, 
50-75 jarigen ongeveer, die niet meer in de kleine 
kinderen “zitten “ of carrièredrang hebben, en mis-
schien meer “rust” hebben om een paar maanden 
min of meer uit de roulatie te zijn. Uiteraard wordt er 
grondig onderzoek gedaan of iemand gezond genoeg 
is ( de ziekenhuisopname is maar een dag of 5, maar 
het lichaam moet wel verder herstellen).                                                                                                   
U hoeft niet bang te zijn, uw nieren hebben een 
"overcapaciteit", iemand met 1 nier krijgt geen medi-
cijnen of dieet of iets dergelijks, zelfs niet met een 
halve nier.                                             
Er is een onkostenvergoeding, ook voor de maanden 
die u niet kunt werken, verzorgd door de NTS (Ned. 
Transplantatie Stichting) die alleen naar het belas-
tingformulier kijkt, en de betrokken ziektekostenver-
zekeraars, mmmmmmmmm 
zie www.nierdonatiebijleven.nl   U moet de ‘gewone” 
risico’s van een operatie onder volledige narcose en 
de (weliswaar kleine) kans op medische en financiële 
complicaties onder ogen zien. Daar kunt u ook alles 

lezen over de procedure, ik ben geen dokter, maar 
“ervaringsdeskundige”, u mag mij alles vragen, mijn 
adres staat hieronder: 
Henk Bastiaans  Molenbeek 79  7371 SW   Loenen 
Gld.   055-5051716 m henkbastiaans@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 
 

‘Gastdocent’ bij Marianum 
 
Op vrijdag 7 oktober mocht ik samen met pastoor 
Casper Pikkemaat en dhr. Achmed Taouil (namens de 
moskee te Groenlo) te gast zijn bij scholengemeen-
schap het Marianum. Op het programma, in het ka-
der van een projectweek, stonden drie workshops 
over ‘religie, geweld en vrede’. De doelgroep was 
leerlingen van klas 1 en 2 (12 – 14 jarigen) 

 
Het resultaat, in drie rondes: mooie gesprekken met 
leerlingen. En het kon alle kanten opgaan. Van de 
hemel, IS, bidden, naar de Pietendiscussie: het kon 
allemaal. Al met al een waardevolle interreligieuze 
ontmoeting. Een mooi initiatief van het Marianum. 
Leren van elkaar als begin van begrip. Begrip als weg 
naar respect. Respect als weg naar vrede. Casper en 
Achmed en Marianum: bedankt! 
 

Hans Hinkamp 
 
 

http://www.nierdonatiebijleven.nl/
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Volg PKN Kerk Lichtenvoorde ook op facebook! 
 

De 'vaste' plekken in de kerk werden zondag 16 ok-
tober graag afgestaan aan meisjesvereniging EVA uit 
Huizen (N-Holland). Thema ''wie is de mol''. Of zoals 
ze zelf zeiden op hun eigen Facebook-pagina: 

 

 EVA bij Johanneskerk (Lichtenvoorde) :Naar de kerk 
in het mooie Lichtenvoorde! #wieisdemol. 

 

 
 
Donderdag 13 oktober: Lezing over Jeroen Bosch 
door dr. Sophie Oosterwijk in een stampvolle Johan-
neshof 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Zondag 2 oktober: een geslaagde en gezellige start-
zondag! Heerlijke muziek, heerlijke soep en broodjes 
en een heerlijk nieuw programma vol met activiteiten 
van Vorming & Toerusting. 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/meisjesverenigingEVA/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/pages/Johanneskerk-Lichtenvoorde/586082144794695?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/hashtag/wieisdemol?source=feed_text&story_id=416832468440373
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Uit de historie van Lichtenvoorde en onze ge-
meente  
 
Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat Lichten-
voorde een zelfstandige Heerlijkheid werd en dat ook 
de reformatie werd ingevoerd. Na een jarenlang pro-
ces  tegen het Bisdom Munster heeft het Hof van 
Gelderland in december 1615 uitgesproken dat de 
Heerlijkheid Borculo met Lichtenvoorde wordt toe-
gewezen aan graaf Joost van Limburg Styrum, erfge-
naam van Joost van Bronckhorst.  Nog diezelfde 
maand neemt hij Eibergen, Neede, Geesteren en 
Gelselaar al in bezit. Op 10 januari 1616  wordt Lich-
tenvoorde door kapitein Krijnck bezet en ruim een 
maand later wordt Borculo ingenomen.  
Graaf Joost van Limburg Styrum was protestant en in 
navolging van de Augsburgse confessie ‘Wiens land, 
diens godsdienst’ wordt  in  Lichtenvoorde en om-
streken de protestantse godsdienst ingevoerd. De 
kapellen van Vragender en Lichtenvoorde worden 
van de ene dag op de andere protestant. 
Al op 16 januari 1616  preekte de Zutphense predi-
kant W.Baudartius in Lichtenvoorde in een gerefor-
meerde kerkdienst. 
Dat was feitelijk het eerste begin van onze kerkelijke 
gemeente. 
Bij zijn inhuldiging riep Joost van Limburg Styrum 
Lichtenvoorde uit tot  zelfstandige Heerlijkheid. Tot 
dan behoorde Lichtenvoorde als afzonderlijk deel bij 
de Heerlijkheid Borculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ruïne van de St.Jacobskapel te Vragender 
             De kapel werd gesticht in 1444 

De Van Bronckhorsten waren al eeuwen onafgebro-
ken de Heren van Borculo, waar ook Lichtenvoorde 
aan toebehoorde. Giselbert van Bronckhorst wordt 
genoemd als de bouwheer van het vroegere kasteel 
te Lichtenvoorde  rond 1277 en later Otto van Bron-
ckhorst die in 1444 in Vragender een kapel stichtte in 
overeenstemming met de pastoor van Groenlo. De 
ruïne van deze kapel staat er nog.  
 
Vervolgens is het Frederik van Bronckhorst die in 
1496 in Lichtenvoorde een kapel laat bouwen op de 
plek waar nu onze Johanneskerk uit 1648 staat. Die 
kapel hoorde toen kerkelijk ook bij de parochie 
Groenlo dus tot 10 januari 1616. 
 
Historicus en archivaris Bennie te Vaarwerk uit Eiber-
gen geeft op verzoek van de Vereniging voor Oud-
heidkunde te Lichtenvoorde op woensdag 23 novem-
ber een dia-lezing over de ‘omwenteling’ in 1616  en 
ook over wat daaraan vooraf ging, de Heren van 
Bronckhorst, maar ook de tegenacties van de Bis-
schop van Munster Christoffel Bernard von Galen, 
bijnaam “Bommen Berend”  in 1666 en 1672. 
 
U bent van harte welkom op 23 november in de gro-
te zaal van de “Koppelpaarden”  te Lichtenvoorde , 
aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij, consumpties 
voor eigen rekening en er wordt een collecte gehou-
den ter bestrijding van de onkosten. 
                                                                  Frits van Lochem 

Mede namens de vereniging  
van oudheidkunde Lichtenvoorde 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

       
 

Van donderdag 15 t/m zondag 18 september hebben 
we als groep weer een bezoek gebracht aan onze 
partnergemeente in Herold.  De leden van de groep 
kwamen donderdag uit verschillende windstreken 
naar Herold, waar we door onze vrienden weer har-
telijk werden ontvangen in de gemeentezaal. Na de 
eerste enthousiaste gesprekken werd de avond door-
gebracht bij de gastgezinnen.  
 
De vrijdagmorgen kon door iedereen vrij worden 
ingevuld. ‘s Middags werd met de groep een bezoek 
gebracht aan het Jachtkasteel Augustusburg.  Met de 
kabelbaan ging het omhoog naar het kasteel. 
Dit kasteel herbergt veel verschillende musea en 
wordt wel de ‘Kroon van het Ertsgebergte’ genoemd, 
vanwege zijn hoge ligging.  

 
Wij kregen een rondleiding door de “Schlosskirche”,  
waar we na de rondleiding ook nog even konden 
genieten van live orgelmuziek… 

 
… en het “Brunnenhaus”, waar we uitleg kregen hoe 
men uiteindelijk aan water kwam.  

Na de rondleiding was er koffie met gebak in de ge-
meentezaal  van de evangelische stadkerk St. Petri in 
Augustusburg. Hierna kregen we onverwachts nog 
een rondleiding met uitleg van dominee Winkler in de 
St. Petri kerk.  
 
Zaterdagmorgen brachten we een bezoek aan het 
technische museum “Frohnauer Hammer” (een histo-
rische hamermolen), waar we uitleg kregen over de 
industriële ontwikkeling van het ertsgebergte.  
In de middag was er in de gemeentezaal in Herold 
een themamiddag, waar dominee Glöckner ons aan 
de hand van allerlei opdrachten inzicht gaf in het 
leven van Maarten Luther.  
 

 
 
Na een gezamenlijke maaltijd was er een gezellig 
samenzijn in de gemeentezaal. Er was ook ruimte om 
een paar liederen uit het gezamenlijke liedboek te 
zingen. Uiteindelijk hebben we zo’n beetje 2/3 van 
het gezamenlijke liedboek gezongen. We kregen 
hierbij wel de ondersteuning van de organist op pia-
no.  
 
Zondagmorgen was er de kerkdienst, waarbij we ook 
gezamenlijk het avondmaal hebben gevierd. Mede 
dankzij een liturgie van de dienst en een vertaling van 
de preek was deze dienst zeer goed te volgen. 
Na het gebruikelijke koffiedrinken moesten we helaas 
weer afscheid nemen. 
We kunnen weer terugkijken op een geweldig week-
end met veel hoogtepunten en gesprekken, zowel 
privé als in de groep. 
 
In 2017 hopen we het 30 jarig jubileum te vieren. 
 

Hebt u interesse in de werkgroep neem dan contact op 
met een van de werkgroep leden. In Herold zijn nog men-
sen die graag mee willen doen in de contacten.  

 
                                                        Namens de werkgroep  
                                                                            Hans Tornij 
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Bezoek aan Taizé van 2 tot 9 oktober 2016 
 
Duizenden jongeren, maar ook ouderen gingen en 
gaan naar Taizé, naar de oecumenische communiteit 
van de broeders. Ook ik, voor de eerste keer, samen 

met acht ꞌmedepelgrimsꞌ.  
Van de grote weg naar Cluny ga je op naar Taizé en 
naar de kerk van de verzoening, met alle omliggende 
tenten en gebouwen.  
Ik moest denken aan de eerste woorden van Psalm 
122, een bedevaartslied.   
Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: “wij gaan op 
naar het huis van de Heer.” 
Zo staan dan nu onze voeten in ùw poorten, Jeruza-
lem, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schilderijtje van Taizé, 
Dat aan mij aan psalm 122 doet denken. 

 
Mijn dagen, gedurende de week in Taizé hebben een 
vast ritme. 
Om 6.30 uur loop ik naar de douche en toiletruimte. 
Beneden in het dal blaffen al lang een paar honden. 
Het warme water is weldadig. Eigenlijk is het de enige 
luxe in Taizé. Teruglopend naar mijn dormitoire, 
driemaal twee stapelbedden, vier zijn er bezet, zie ik 
de rijp op de dakplaten van de slaapbarak. 
In de crypte, onder de kerk, begint om 7.30 uur de 
Eucharistieviering. De crypte is niet groot, maar 
meestal zijn alle plaatsen bezet. Uit een naastgelegen 
ruimte klinkt het kyrië, daar vieren de orthodoxen 
hun Eucharistie. Voor de Avondmaalsviering kun je 
een paar keer per week naar het dorpskerkje. Tussen 
de maaltijden van de Heer zijn de muren niet ge-
slecht, hoewel …  
Om 8.15 uur begint in de kerk het ochtendgebed, 
voorafgegaan, zoals bij alle vieringen, door het gelui 
van de klokken. Aan het eind kunnen allen, op vele 
plaatsen in de kerk, bij twee broeders brood en wijn 
ontvangen, in de eucharistie geconsacreerd. Ieder, 
die zich waardig acht, wordt genodigd. Brood (hostie) 

wordt in de wijn gedoopt. Zo hoort het! Ontvangen 
door allen, ongeacht kerkelijke denominatie of zon-
der. Er is ook gezegend brood, maar dat heb ik niet zo 
veel mensen zien nemen. 
Het is een mooi gezicht om de zeshonderd jongeren 
en ouderen (het is heel rustig) driemaal daags met 
hun rugzak, gebedsbankje, kussen, deken, een plaats 
te zien zoeken ergens op de grond. Banken zijn er 
niet. Aan de rechterzijde zitten veelal de ouderen, op 
betonnen treden of op een soort gymzaalbanken. 
Bijna allen, die een gebedsbankje gebruiken, doen 
onmiddellijk de schoenen uit. Met schoenen aan op 
een gebedsbankje zitten (en de onderbenen eronder) 
is lastig. De eerste keren zit ik op mijn gebedsbankje. 
Ik word bang dat binnenkort, als ik op wil staan, twee 
jongeren mij overeind moeten hijsen, dus ik ga maar 
naar de rechterkant. Het is deze dagen goed weer, 
maar fris. De temperatuur bevordert de godvruchtig-
heid, want kerk en crypte zijn de enige warme plaat-
sen en in de crypte staan de enige houten stoelen, 
waarop je fatsoenlijk zit. In de kerk, in de crypte en 
op allerlei plekken binnen en buiten, worden kilome-
ters aan letters geschreven door jong en oud. 2016, 
geen laptops, alleen aan het papier van notitieboek-
jes en schriften worden gedachten en overwegingen 
toevertrouwd, ook door mij.  
Van de kerk loop ik rustig heuvelopwaarts naar tent 
F, de plaats voor de ouderen, deze week zo’n 150. 
Een tent, zoals ze bij ons bij evenementen opbouwen.   
Daar wordt in het voorste deel gegeten, om 9.00 uur 
het ontbijt. Wel even buiten wachten, want binnen 
wordt alles klaar gezet. In Taizé hebben niet de oude-
ren de leiding, maar de jongeren. Twee jonge dames, 

Bĕtka, uit Tsjechié en Helena uit Duitsland, ꞌangelsꞌ 
noemt broeder Matthew ze straks, hebben de leiding. 
Zij verdelen alle taken. Zij zijn jongeren die twee 
maanden (of langer) in Taizé verblijven.  Zij zetten 
een Taizégezang in, wij sluiten zingend aan en dan 

wensen ze ons ꞌbon appetitꞌ. Het enige eetgerei voor 
ontbijt, lunch en avondeten is een lepel, plastic bord 
en drinkkom, dat alles op een dienblad neergezet. 
Mijn groep heeft als taak om na het ontbijt af te was-
sen.   Dan is het 10.00 uur en komt broeder Matthew, 
een  Engelse broeder, de inleiding verzorgen over een 
pericoop uit de Bijbel. Dat is in het achterste gedeelte 
van de tent. Hij spreekt heel rustig, goed articule-
rend, Engels en een van de groep vertaalt het steeds 
in het Duits. Zijn Duits (en Frans) zijn ook prima, dus 

als de vertaler er exegetisch wat ꞌnaastꞌ vertaalt, is 

het meteen aan zijn ogen te zien.  Omdat de ꞌcontextꞌ 
mij vertrouwd is, kan ik het goed volgen.   
Na de inleiding, 11.15 uur mogen we mediteren en 

een kopje koffie halen uit de automaat bij ꞌOyakꞌ, de 
plaats waar ’s avonds enig vertier is. 
Om 12.30 uur is het middaggebed. Weer stroomt de 
kerk langzaan vol en als de zestig broeders op hun 
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gebedsbankje zitten (de meesten althans) begint het 
gezang, begeleid door een broeder op een keyboard, 
waaruit klanken tevoorschijn komen, zo tussen gitaar 
en klavecimbel in.  
Het wonder van Pinksteren, gebeurt hier dagelijks, 
minstens een klein beetje. Mensen uit veel landen en 
werelddelen zingen samen in verschillende talen, 
horen gebeden in alle talen, want ook de broeders 
komen uit alle windrichtingen. Heel veel jongeren, 
echtparen ouder en jonger, soms met een baby, ge-
zinnen, een zoon met zijn moeder, een moeder met 
dochters, alleenstaanden, allen vormen de gemeen-
schap van Taizé, voor de weken dat ieder er is. 
Om 13.00 uur ben ik weer bij tent F voor het middag-
eten, de lunch. 
Na het middageten is het tot 15.15 uur vrije tijd. Een 
wandeling, of in de zon zitten en wat lezen. 
Dan begint het groepsgesprek over de inleiding.  
Onze groep bestaat uit drie heren, een dame uit 
Zwitserland en acht dames uit alle hoeken van Duits-
land. De voertaal is Duits. Rekening houden met mij 
willen ze graag, maar o zo gauw gaat het gesprek in 
rap Duits (voor mij), al dan niet duidelijk uitgespro-

ken. Het went. Langzamerhand stort ik mij met ꞌmijn 

Duitsꞌ dapper in het gesprek. 
Zo van 17.00 uur tot 19.00 uur is het weer vrij. Dan is 
het in de tent avondeten. 
Om 20.30 uur begint het avondgebed. De invallende 
schemering en de teruglopende temperatuur zorgen 
ervoor dat ik al voor die tijd in de kerk zit. 
Als de diensten eindigen, gaat de prior, achterin zit-
tend, als eerste weg, gevolgd door de andere broe-
ders. ’s Avonds draait hij zich om en gaat met wat 
andere broeders voorin zitten. Er wordt doorgezon-
gen, het ene Taizélied, herhalend, herhalend, na het 
andere. De overgebleven broeders gaan op verschil-
lende plaatsen in de kerk staan, zodat jongeren en 
ouderen voor een gesprek bij hen terecht kunnen. 
Als ik wil kan ik tot …… uur blijven zingen.  
Op elke vrijdagavond (Goede Vrijdag) eindigt de vie-
ring met het gebed rond het neergelegde kruis, mid-
den in de kerk. Broeder Matthew had gevraagd waar 
wij, Jezus, bij het kruis, voor wilde danken. Wij moes-
ten de jongeren voor laten gaan, zei Matthew. Ik heb 
de Heer bedankt, maar in gedachten bij het kruis. Als 
ik er had willen knielen, was het wel 0.00 uur gewor-
den. Op de zaterdagavond (Pasen) eindigt de viering 
met kaarsjes als symbool van het paaslicht.   
Na 22.00 uur keer ik terug naar mijn dormitoire, en 
de heerlijke warme douche. En dan het bed in, waar 
ik in de heel vroege ochtend de honden in het dal 
weer hoor blaffen, Ik slaap wel, maar het matras is 
lang niet zo dik als thuis en de plank eronder is duide-
lijk voelbaar.  

Zondagmorgen (9 oktober) om 9.45 uur dalen mijn 
Taizégenoten en ik weer af en beginnen aan de te-
rugreis naar Lichtenvoorde-Groenlo. 800 km. 
Om 18.45 uur ben ik thuis, opgewacht door mijn 
echtgenote, naar wie ik verlang.  Dit is de eerste keer 
in ons huwelijk dat we elkaar een week niet gezien 
hebben. 
Het is geen vakantie in Taizé. Het lichamelijk leven is 
er sober. De rust, de bezinning, de gesprekken, de 
regelmaat van het gebed doen mij goed. 
Helemaal geen vakantie? 
Het Bourgondische land is prachtig. Naar de verge-
zichten rond Taizé blijf je kijken. 
Tweemaal maak ik een mooie wandeling. Hagedissen 
schieten tussen de stenen van muurtjes tevoorschijn, 
een grote krekel op de heg, ooievaars in de vijver. 
 
Taizé raak ik niet meer kwijt. Dit is de eerste keer, 
Wanneer begint het verlangen naar Taizé weer? 
(Op mijn Facebook pagina wordt dit verslag van foto’s 
voorzien). 
 
                                                                       Alfons Liesker 
 

 
~~~~~~~~~~ 

 

 

 
Nationale Bijbelzondag 2016 
 
Honderden kerken in Nederland houden op 30 okto-
ber – Nationale Bijbelzondag – een feestelijke dienst 
waarin ze stilstaan bij de Bijbel. Het thema is dit jaar 
‘Vier je Bijbel’, aansluitend bij het Bijbeljaar 2016. Het 
Nederlands Bijbelgenootschap benadrukt daarmee 
hoe belangrijk het is dat de Bijbel begrijpelijk vertaald 
en gemakkelijk verkrijgbaar is. 
Nationale Bijbelzondag is in de afgelopen tien jaar 
uitgegroeid tot een dag waarop zo’n 500 kerken stil-
staan bij hun inspiratiebron: de Bijbel. ‘In het Bijbel-
jaar 2016 roepen we alle kerken van Nederland op 
om Bijbelzondag te vieren’, zegt directeur Rieuwerd 
Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG). ‘Ook vragen we de kerken om wereldwijd 
mensen toegang te geven tot een bijbel in de eigen 
taal. Dat kan door onze projecten in onder andere 
Ethiopië, Tsjernobyl en Cuba financieel te steunen’. 
 
Wij vieren de Bijbelzondag op 6 november. 
In deze dienst wordt er gecollecteerd voor het Neder-
lands Bijbelgenootschap. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
 

 

Bijbel wint verkiezing Belangrijkste Boek 
 
‘De Bijbel is voor Nederlanders het belangrijkste 
boek. Hieruit blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel 
mensen weet aan te spreken.’ Dat zegt directeur 
Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelge-
nootschap nu de Nieuwe Bijbelvertaling verkozen is 
tot het Belangrijkste Boek van Nederland. De verkie-
zing vond plaats in het kader van het Jaar van het 
Boek. De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in een 
nieuwe layout. Daarnaast brengt het NBG de Bijbel 
met een publiekscampagne extra onder de aandacht. 

 
‘De Bijbel is een boek van en voor iedereen. Het 
gaat over vriendschap en verraad, vreugde en ver-
driet, liefde en haat; alles kom je in de Bijbel tegen’, 
zegt Rieuwerd Buitenwerf. ‘In de verhalen over per-
sonen als Jozef, Job en Petrus komen de grote the-
ma’s uit de wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat 
aan de basis van onze cultuur en is bepalend voor de 
godsdienstige traditie van ons land.’ 
 
Nieuwe Bijbelvertaling en publiekscampagne 
De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die 
zowel literatuurliefhebbers als gelovigen aanspreekt. 
De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. 
Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de 
meest gebruikte Bijbel van Nederland. Een nieuwe 
zwart-witte uitvoering ontworpen door Studio Ron 
van Roon en uitgegeven door Royal Jongbloed, is 
sinds 1 oktober overal verkrijgbaar.  
Het Nederlands Bijbelgenootschap start gelijktijdig de 
campagne, ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste 
boek’, om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een 
breed publiek. 
 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Met 
steun van leden en donateurs zorgt het NBG voor 
betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de 
Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe gene-
raties, in andere talen en in nieuwe vormen. Alle ver-
talingen zijn te vinden op debijbel.nl.  
Koning Willem-Alexander is beschermheer van het 
NBG. 
 
                                                                 
 

 
 
 
 
 

 

Bijbelblad Alef bestaat één jaar 
 
Alef bestond in oktober één jaar en dat was een 
feestje waard. Op woensdagmiddag 5 oktober waren 
lezers van het blad te gast bij de redactie van dit bij-
belblad voor kinderen. 
 
Kinderen die Alef een leuke reden gestuurd hadden 
om langs te komen, kregen een exclusief kijkje achter 
de schermen. Zo konden ze ontdekken hoe Alef ge-
maakt wordt, en meevieren dat Alef al 3500 abon-
nees heeft. Marije: ‘We zijn allemaal vriendjes van 
Alef, dus ik wilde wel langskomen!’ 
 
Bibliotheek 
In de bibliotheek gaf bibliothecaris Anne-Jaap van 
den Berg een rondleiding. De kinderen bewonderden 
de meest bijzondere bijbels: van de allerkleinste bij-
bel die er bestaat tot de allergrootste. Levi: ‘De oud-
ste bijbel in de bibliotheek is gemaakt in 1477, dat is 
vet oud!’ 
 
Meedenken over het kerstnummer 
Als kinderredactie dachten de Alef-fans mee over de 
inhoud van het Kerstnummer: Wat voor soort puzzels 
moeten er in het Kerstnummer komen? Welke strip is 
het leukst? En wat willen ze altijd al weten voor de 
rubriek ‘Durftevragen’? 
Dat dit een groot succes was, bleek wel uit de reac-
ties. Jessica: ‘Ik wil elke dag wel een Alef-dag’. Lotte: 
‘Ik ga morgen aan iedereen vertellen wat voor leuke 
middag ik gehad heb!’ 
 
Voor en door kinderen 
Maartien Hutter en Roelien Smit, de kernredactie van 
Alef, ontvingen de kinderen op het kantoor van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Maartien: ‘Zo direct 
met kinderen aan de slag gaan voor het Kerstnummer 
geeft ons veel energie. Het wordt een nummer dat 
niet alleen voor, maar ook door kinderen gemaakt is.’ 
 
Roelien: ‘We hebben vandaag gezien dat de Bijbel 
door Alef echt tot leven komt voor kinderen, ieder-
een was heel enthousiast. Zo ontdekken zij steeds 
nieuwe dingen en gaan ze echt schatgraven in dit 
belangrijke boek. En daar doen we het uiteindelijk 
voor. 
 
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
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Wijkindeling pastoraat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijk 1: Lichtenvoorde Zuid 
Mevr. G. Boschman 37 35 59 
Mevr. I. Hulshof 37 88 91 
Pastor ds. H. Hinkamp 37 14 09 
 

Derde Broekdijk Lichtenvoorde 

Goudvinkstraat Lichtenvoorde 

Groenling Lichtenvoorde 

Het Brook Lichtenvoorde 

Het Veen Lichtenvoorde 

IJsvogel Lichtenvoorde 

Rietgors Lichtenvoorde 

Roerdomp Lichtenvoorde 

Scholeksterstraat Lichtenvoorde 

Waterhoen Lichtenvoorde 

Bosuil Lichtenvoorde 

De Torenvalk Lichtenvoorde 

Gruttostraat Lichtenvoorde 

Hof van Flierbeek Lichtenvoorde 

Kievitstraat Lichtenvoorde 

Leeuwerikstraat Lichtenvoorde 

Meerkoet Lichtenvoorde 

Sperwer Lichtenvoorde 

Watersnipstraat Lichtenvoorde 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wijk 2: Bomenbuurt 
Mevr. E. Meijer  48 28 54 
Pastor ds. H. Hinkamp 37 14 09 
 

Acaciastraat Lichtenvoorde 

Antoon Slotstraat Lichtenvoorde 

Bernard Knufingstraat Lichtenvoorde 

Bernard ter Haarstraat Lichtenvoorde 

Beukstraat Lichtenvoorde 

ds van Krevelenstraat Lichtenvoorde 

Esdoornstraat Lichtenvoorde 

Evert Heusinkveldstraat Lichtenvoorde 

Frans ten Boschstraat Lichtenvoorde 

Goudenregenstraat Lichtenvoorde 

Hein Meijerstraat Lichtenvoorde 

Herman Harmsenstraat Lichtenvoorde 

Hillenstraat Lichtenvoorde 

Lijsterbesstraat Lichtenvoorde 

Lindestraat Lichtenvoorde 

Martin Leliveltstraat Lichtenvoorde 

Pastoor Sandersstraat Lichtenvoorde 

Plataanstraat Lichtenvoorde 

Sleedoornstraat Lichtenvoorde 

Vogelkersstraat Lichtenvoorde 

Wilgenstraat Lichtenvoorde 
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Wijk 3: Centrum 
Mevr. C. Lensink 37 24 14 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

't Hof Lichtenvoorde 

Beenengang Lichtenvoorde 

Bleekwal Lichtenvoorde 

Broekboomstraat Lichtenvoorde 

Dijkstraat Lichtenvoorde 

Franciscanerhof Lichtenvoorde 

Hof van Flierbeek Lichtenvoorde 

Katharijnesteeg Lichtenvoorde 

Korte Rapenburgsestraat Lichtenvoorde 

Markt Lichtenvoorde 

Molendijk Lichtenvoorde 

Patronaatsstraat Lichtenvoorde 

Rapenburgsestraat Lichtenvoorde 

Rentenierstraat Lichtenvoorde 

Varkensmarkt Lichtenvoorde 

Varsseveldseweg Lichtenvoorde 
 
Wijk 4: Wentholtpark - Barlo 
Mevr. T. de Jongh  48 28 54 
Mevr. A. Staring  37 96 98 
Pastor ds. H. Hinkamp  37 14 09 
 

Aladnaweg AALTEN 

Beatrixplein Lichtenvoorde 

Bronckhorststraat Lichtenvoorde 

De Leest Lichtenvoorde 

drAriensstraat Lichtenvoorde 

drSchaepmanstraat Lichtenvoorde 

G J Doorninkweg Lichtenvoorde 

Hugo de Grootstraat Lichtenvoorde 

Irenestraat Lichtenvoorde 

Kardinaal de Jongstraat Lichtenvoorde 

Nieuwe Maat Lichtenvoorde 

Nieuwmarkt Lichtenvoorde 

Op den Akker Lichtenvoorde 

Oude Aaltenseweg Lichtenvoorde 

Rembrandtplein Lichtenvoorde 

v d Meer d Walcherenstr Lichtenvoorde 

Vondelstraat Lichtenvoorde 

Wilhelminastraat Lichtenvoorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk 5: Het Veld 
Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62  
Pastor ds. H. Hinkamp  37 14 09 
 

Bernard van Meursstraat Lichtenvoorde 

Clarissenstraat Lichtenvoorde 

G J Doorninkweg Lichtenvoorde 

Godfried Bomansstraat Lichtenvoorde 

Heckinckstraat Lichtenvoorde 

Jacob Catsstraat Lichtenvoorde 

Ludgerhof Lichtenvoorde 

Nic Beetsstraat Lichtenvoorde 

Staringstraat Lichtenvoorde 

Tongerlosestraat Lichtenvoorde 

Veldstraat Lichtenvoorde 

Wentholtstraat Lichtenvoorde 

Willemshof Lichtenvoorde 
 
Wijk 6: Vragender 
Mevr. T. de Bruijn  37 28 04  
Pastor ds. H. Hinkamp  37 14 09 
 

Gasteveldsdijk Lievelde 

Scheidingsweg Lievelde 

Aaltenseweg Vragender 

Beumweg Vragender 

de Veurden Vragender 

Dwarsdijk Vragender 

Eschrand Vragender 

Heringsaweg Vragender 

Het Meinen Vragender 

Huttendijk Vragender 

Kamperweg Vragender 

Kapelweg Vragender 

Meddoseweg Vragender 

Meekesweg Vragender 

Oostermeenweg Vragender 

Oude Winterswijkseweg Vragender 

Pastoor Scheepersstraat Vragender 

Schaarweg Vragender 

Schoolstraat Vragender 

Steenkampweg Vragender 

Vosdijk Vragender 

Vragenderweg Vragender 

Winterswijkseweg Vragender 
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Wijk 7: Harreveld - Zieuwent 
Mevr. H. Hulshof 35 18 90 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

Aagtemanweg Harreveld 

Blaauwgeersstraat Harreveld 

Harreveldseweg Harreveld 

Heideweg Harreveld 

Hogenkampstraat Harreveld 

Kerkstraat Harreveld 

Klaproosstraat Harreveld 

Korenbloemstraat Harreveld 

Kroosdijk Harreveld 

Landstraat Harreveld 

Lindeboomweg Harreveld 

Muldershof Harreveld 

Rector Hulshofstraat Harreveld 

Schurinkweg Harreveld 

Stroetweg Harreveld 

Ursulastraat Harreveld 

Europaweg Lichtenvoorde 

Rouwhorsterdijk Lichtenvoorde 

De Boog Mariënvelde 

De Witte Rieteweg Mariënvelde 

Nicolaasweg Mariënvelde 

Scheiddijk Mariënvelde 

Waalderweg Mariënvelde 

Anton Mollemanhof Zieuwent 

de Haare Zieuwent 

De Steege Zieuwent 

Dorpsstraat Zieuwent 

Grobbenweg Zieuwent 

Hellerweg Zieuwent 

Kleuterstraat Zieuwent 

Pastoor Zanderinkstraat Zieuwent 

Roldersweg Zieuwent 

Werenfriedstraat Zieuwent 

Zegendijk Zieuwent 

Zieuwentseweg Zieuwent 
 
Wijk 8: Muziekbuurt - Schatbergstraat 
Mevr. A. van Vliet 37 27 95 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

Bachstraat Lichtenvoorde 

Beethovenstraat Lichtenvoorde 

Bentinckstraat Lichtenvoorde 

Brahmsstraat Lichtenvoorde 

Chopinstraat Lichtenvoorde 

Delstraat Lichtenvoorde 

Diepenbrockstraat Lichtenvoorde 

Handelstraat Lichtenvoorde 

Kerkhoflaan Lichtenvoorde 

Lisztstraat Lichtenvoorde 

Meester Kuijpersplein Lichtenvoorde 

Mendelssohnstraat Lichtenvoorde 

Middachtenstraat Lichtenvoorde 

Mozartstraat Lichtenvoorde 

Ravelstraat Lichtenvoorde 

Rossinistraat Lichtenvoorde 

Schatbergstraat Lichtenvoorde 

Schubertstraat Lichtenvoorde 

Straussstraat Lichtenvoorde 

Sweelinckstraat Lichtenvoorde 

van Raesfeltstraat Lichtenvoorde 

van Randwijkhof Lichtenvoorde 

Varsseveldseweg Lichtenvoorde 

Vivaldistraat Lichtenvoorde 

Zieuwentseweg Lichtenvoorde 

Zuivelstraat Lichtenvoorde 
 
Wijk 9: Lievelde 
Mevr. W. ten Barge 37 31 97 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

Boschlaan Lichtenvoorde 

Tankweg Lievelde 

Droebertweg Lievelde 

Scheidingsweg Lievelde 

Eefselerweg Lievelde 

Lievelderweg Lievelde 

Kloezedijk Lievelde 

de Wijn Lievelde 

de Bree Lievelde 

Vicariestraat Lievelde 

Engelse Schans Lievelde 

Hollandse Schans Lievelde 

Papenweg Lievelde 

Oude Groenloseweg Lievelde 

Parallelweg Lievelde 

Marhulzenweg Groenlo 

Ruurloseweg Groenlo 

Koperslager Groenlo 

Hartebroekseweg Groenlo 
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Wijk 10: Hooiland 
Mevr. R. Tieltjes 37 22 21 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

Breughelhof Lichtenvoorde 

Cuypstraat Lichtenvoorde 

Esstraat Lichtenvoorde 

Frans Halsstraat Lichtenvoorde 

Hofesch Lichtenvoorde 

Jan Steenstraat Lichtenvoorde 

Johannes Vermeerstraat Lichtenvoorde 

Jupiter Lichtenvoorde 

Kerkhoflaan Lichtenvoorde 

Klaasbos Lichtenvoorde 

Marishof Lichtenvoorde 

Mars Lichtenvoorde 

Mercurius Lichtenvoorde 

Neptunus Lichtenvoorde 

Orion Lichtenvoorde 

Paulus Potterstraat Lichtenvoorde 

Planetenstraat Lichtenvoorde 

Rosveld Lichtenvoorde 

Saturnus Lichtenvoorde 

Switbertushof Lichtenvoorde 

Uranus Lichtenvoorde 

van Goyenstraat Lichtenvoorde 

van Ostadestraat Lichtenvoorde 

Van Ruysdaelhof Lichtenvoorde 

Venus Lichtenvoorde 

Vincent van Goghstraat Lichtenvoorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk 11: Industrieterrein 
Mevr. W. ten Barge 37 31 97 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

Edisonstraat Lichtenvoorde 

Lanneverweg Lichtenvoorde 

Lievelderweg Lichtenvoorde 
 
Wijk 12: Vragenderweg 
Mevr. J. ter Haar 37 15 28 
Pastor mevr. G. Braam – Posthumus  06 12 22 20 59 
 

Aaltenseweg Lichtenvoorde 

Bilderdijkstraat Lichtenvoorde 

Brederopad Lichtenvoorde 

GebrKetteringstraat Lichtenvoorde 

Groten Bos Lichtenvoorde 

Potgieterstraat Lichtenvoorde 

Van Eedenstraat Lichtenvoorde 

Vragenderweg Lichtenvoorde 

Weijenborgerdijk Lichtenvoorde 
 
Wijk 13: voorkeurleden - overige 
Pastor ds. H. Hinkamp  37 14 09 
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Zondag 6 november  Kindernevendienst 

Het verhaal van Zacheüs in de vijgenboom 

 

Je ziet het zo voor je, een mannetje tussen de       
bladeren verscholen. Het is een grappig plaatje. 
Het hele verhaal heeft iets waar je vrolijk van wordt.            
Zo´n verhaal met een verrassing, al kennen we het al. 
Het verhaal loopt goed af. Zacheüs, de tollenaar, die 
door de hele stad met de nek wordt aangekeken.                                  
Hij hoort er vanaf nu ook bij.  

Zondag 20 november  eeuwigheidszondag 
 

 
 
Op 20 november denken we aan de mensen die over-
leden zijn en ook aan andere mensen die je hebt ge-
kend. 
We hebben mooie  stenen gehaald  om  daarop  de 
doopnamen van de overleden mensen te schrijven. 
Bij het voorlezen van de namen worden  de stenen 
dan netjes bij de paaskaars gelegd. 
De famillie mag  de gedenksteen na de kerkdienst 
meenemen naar huis. Ik weet dat mensen de steen 
op het graf hebben gelegd. Andere bewaren de steen 
op een speciale plaats. 
 

  
 
Kliederkerk Advent op 27 november 
 
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor 
kinderen en de mensen om hen heen. Een doorsnee 
kliederkerk duurt ongeveer 2 uur. Kliederkerk is voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar met hun (groot)ouders. De 
deelnemers zijn een bonte verzameling van mensen, 
met al dan niet een gelovige / kerkelijke achtergrond. 
Een creatief en eigenwijs programma, met een ver-
haal en afsluitend een maaltijd. 
 
De Kliederkerk staat deze keer in 
het teken van advent, waarbij we 
al vast vooruit kijken naar het 
Kerstfeest. Aan ideeën geen ge-
brek. Knutselen, een spelletje, wat 
lekkers... ? Het zou allemaal zo-
maar kunnen. Maar wat het pre-
cies wordt? Dan is er maar één 
mogelijkheid: zelf komen!  
 

De Kliederkerk is op zondag 27 no-
vember, ’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 voor-
af aan te melden. Graag naam en 
aantal personen doorgeven, via 
het emailadres:mmmmmmmmmmm 
kidskerk@gmail.com. De deelname is 
gratis. Je bent van harte welkom! 
 

Leiding Kindernevendienst 

 
Knoop alvast de volgende data in je oren: 
6 november kindernevendienst 
20 november kindernevendienst eeuwigheidszondag 
27 november kliederkerk 
11 december kindernevendienst 
25 december  eerste kerstdag 
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Kledinginzameling 
 
Zaterdag 26 november a.s. vindt er weer een kleding-
inzameling plaats 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 automatisch degene die 
bovenaan 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                      

 
 

~~~~~~~~~~ 
 

Obligatielening 
Op 1 december kunnen de obligaties met eindcijfer 9 
worden ingeleverd  in de Johanneshof. Tijdstip van 
19.00 tot 20.00 uur. De uitbetaling zal per bank 
plaatsvinden. 
                                                          De  kerkrentmeesters 

 
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 
              

 
 
 
 

Herinnering Solidariteitskas 
 

In de maand mei zijn de acceptgiro’s voor de jaarlijk-
se bijdrage aan de Solidariteitskas verzonden. De 
gevraagde bijdrage is € 10,- .Mocht u de bijdrage nog 
niet hebben betaald dan verzoeken wij u, zo mogelijk, 
dit alsnog te doen en uw bijdrage te storten op reke-
ning IBAN: NL 04 FVLB 0635807300. 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 
                                           College van kerkrentmeesters 

      
~~~~~~~~~~ 

 
Giften 
 
Ontvangen via ds. H. Hinkamp € 20,= en € 100,= be-
stemd voor de diaconie. 
Mevrouw G. Braam ontving € 10,= voor de kerk. 
Per bank is binnengekomen € 50,= voor het Pasto-
raat. 
Via mevrouw A. van Vliet ontvangen € 50,= voor de 
koffie en ‘Op Weg’. 
De PVG ontving € 10,= via mevrouw J. ter Haar en € 
5,= via mevrouw J. Wansing. 
Ontvangen via mevrouw G. ter Haar € 20,= voor de 
ouderling bloemendienst en via mevrouw C. Lensink 
€ 10,= voor algemeen kerkenwerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 

 
~~~~~~~~~~ 

 
 

Emailadres Fotowedstrijd 
Voor de Fotowedstrijd ‘Kerst betekent voor mij’, in 
het nieuwe programmaboekje van de commissie 

Vorming en Toerusting, staat niet het juiste email-
adres vermeld. Het juiste emailadres moet zijn: 

foto@pkn-lichtenvoorde.nl 

 
~~~~~~~~~~ 

 
Goede wensen 
 
Al jaren verzorgt de heer Bennie Scholten de bezor-
ging van dit blad. Een paar weken geleden belandde 
hij in het ziekenhuis. We hoorden dat hij, al een poos-
je thuis, gelukkig weer opknapt. Als redactie, maar 
zeker ook namens de hele gemeente, wensen we 
hem toe dat hij weer helemaal herstellen mag. 
 
                                                     de redactie van Op Weg 

mailto:foto@pkn-lichtenvoorde.nl
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Het volgende nummer. . .   
 
komt uit in de week voor zondag 4 december 2016. 
Kopij moet uiterlijk maandag 21 november 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: B.W. Scholten, tel. 0544- 37 34 60 
 
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  tel. nr. 
  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 Protestant-
se  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


28 

 
 
 
Kerkdiensten 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

zondag 6 november  Thema: ‘Vier je bijbel’ 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Koster 
   deurcollecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
      
zondag 13 november   
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp  welkom: de heer Onnink 
   deurcollecte: Kia-binnenlands diaconaat 
     
zondag 20 november  Eeuwigheidszondag m.m.v. de cantorij 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Onnink 
   deurcollecte: algemeen kerkenwerk 
      
zondag 27 november  Eerste zondag van Advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Schutten 
   deurcollecte: verwarming 
      
zondag 4 december  Tweede zondag van Advent, AKZ dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: mevrouw Ikink  
   deurcollecte: pastoraat 
      
     
     
     
kindernevendienst:  6 en 20 november 
                                      4 december 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
 
 


