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Soms is stil zijn genoeg 
 

Soms zijn woorden niet voldoende  
en is stil zijn echt genoeg. 

Soms zijn vragen overbodig, 
zie je zo wat iemand droeg. 

 
Toch is stil zijn vreselijk moeilijk, 
heel vaak praten wij maar door, 

maar gebed zegt meer dan woorden 
en het wordt door Hem gehoord. 

 

Alie Holman, bron: gedichtensite.nl 
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Afstand nemen?  
 
Op televisie Franca Treur. Jonge vrouw, eind 
dertig. Opgegroeid op een boerderij in Zeeland 
in een orthodox gereformeerd gezin. Reforma-
torische school. Studeerde psychologie, stapte 
over naar literatuurwetenschap. En in 2001 dan 
dat besluit om te breken met het geloof, waar-

mee ze opgroeide. Ze vertelt over haar laatste boek 
met de titel Hoor je mijn stem. Daarin beluister je 
haar gedachten over dat milieu waar ze in opgroeide. 
Ze is er mild over, maar wel duidelijk. Ze heeft er 
afstand van genomen. Niet van haar ouders. Haar 
familie. Zoals ze met die zelfde mildheid zegt: "het is 
toch je familie". Wel van dat strenge geloof. Dat re-
geltjesgeloof. Geen tv. Geen lange broeken voor 
meisjes. Zelfs geen radio, alleen voor het weerbericht  
(een boer moet toch weten wat het weer gaat doen), 
en heel soms het nieuws. 
 

                 
 
Alleen optrekken met 'gelijken'. Ook wel benoemd 
als: de wereld buitensluiten. Het gevolg is dat ze heel 
wat gemist heeft aan ontwikkeling. Als iemand een 
grap maakt over Patricia Paay moet zij op Google 
kijken wie dat is (nou zal ze niet de enige zijn en  niet 
weten wie Patricia is, is geen groot gemis). Maar ze 
merkt het ook als het over voor anderen gewone 
alledaagse zaken gaat die op tv geweest zijn of op de 
radio. Of als ze mensen moet inschatten die uit een 
ander milieu komen. Je zou kunnen zeggen, ze heeft 
er weinig ervaring en oefening in meegekregen. Dus 
de wereld buitensluiten heeft kennelijk nadelen. 
 
Omdat ik niet voor de dorpskrant maar voor een 
kerkblad schrijf ontkom ik er niet aan wat verder 
door te denken op geloofsgebied. En dan komen de 
woorden: je bent niet van de wereld maar je bent wel 
in de wereld.  Daar liepen de discipelen tegenaan. 
Daar liepen al die figuren in de Bijbelverhalen tegen-
aan. En daar lopen ook wij dagelijks tegenaan.  
 
We kijken (denk ik) allemaal tv. Luisteren naar de 
radio. Vrouwen mogen een broek dragen. We zoeken 
toenadering tot andere geloofsgemeenschappen. 
Valt ons helemaal niet moeilijk.  We mogen zelf, ieder 
voor zich, beslissen wat we denken dat het geloof van 
ons vraagt. Gaat eigenlijk vanzelf. 
Moeilijker wordt het als het gaat om vragen over 
oorlog en vrede. Voor welke groep, welk land, ben jij? 

Als het gaat over de waarde van het leven. Ben je 
voor of tegen abortus, voor of tegen euthanasie, voor 
of tegen een vrijwillig levenseinde? Als het gaat om 
politieke keuzes. Welke partij is rechtvaardig? Trou-
wens, welke informatiebronnen over dit alles zijn 
betrouwbaar? 
En het allermoeilijkst is het als er al voor je beslist is. 
Niet als je het eens bent met de uitkomst natuurlijk. 
Maar wel als die beslissing botst met jouw opvattin-
gen. Je bent bijvoorbeeld tegen een (nog niet inge-
voerd)  verplicht donorschap, en je regering besluit 
dat dat erdoor komt. Tenminste voor die mensen die 
geen actie ondernemen. Of je bent tegen koopzon-
dagen maar de gemeente besluit dat die er komen. 
Wat dan?  
 
Ik kom weer op het woord 'afstand nemen'. Maar wel 
met een andere insteek dan het afstand nemen zoals 
de mensen in het Zeeuwse orthodoxe milieu van 
Franca deden en nog doen. Afstand nemen kan ook 
door zelf niet te gaan kopen op zondag. Kan ook door 
persoonlijk bezwaar aan te tekenen tegen donor-
schap. Daarbij ruimte latend aan mensen die wel 
kopen op zondag. Die wel vanzelf donor willen zijn. 
En jij hebt natuurlijk altijd de ruimte om, gevraagd 
maar misschien ook ongevraagd, duidelijk te maken 
waarom je de keuze voor of tegen maakt. Waarom je, 
in de wereld waarin je leeft, waar je ook onderdeel 
van bent, die wereld met al zijn regeltjes niet over jou 
laat regeren. Die wereld met al zijn aardigheden en 
eigenaardigheden blijft bekijken van bovenaf. Die 
wereld met al zijn aardigheden en eigenaardigheden 
niet de baas laat zijn over jouw keuzes, over jouw 
leven.  
 
Daar moet je wel stevig voor in je schoenen staan. En 
toch moet het kunnen. Niet omdat jij uit jezelf zo 
sterk bent. Maar omdat je daar kracht voor kan vra-
gen. Omdat je naar antwoorden kan zoeken. Binnen 
die veilige wereld van God. Samen met anderen die 
dat ook willen. 
 

 
 
Ik denk: Wat jammer dat Franca van die wereld af-
stand genomen heeft.                                              
                                                     marja 
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‘Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Als de ochtendmist nog lang boven de velden 
hangt en ’s avonds de stilte op kousenvoeten 
rond de huizen lijkt te sluipen dan weet je: de 
herfst zal spoedig plaats maken voor de eerste 
tekenen van de winter. Met alle warmterecords 

in het weer is het natuurlijk even afwachten in hoe-
verre de winter ook echt een winters karakter zal 
krijgen.  
 

 
 
Maar in het kerkenwerk is bij mij de winter al langere 
tijd ingetreden. Zo is inmiddels (na enkele eerste 
afspraken in de zomer!) de eerste Kerstviering (KBO) 
al helemaal in kannen en kruiken, op de voet gevolgd 
door het vooruitkijken naar de Kerstviering met de 
PVG, de inmiddels vertrouwde Christmas Carols (met 
deze keer medewerking van het mini draaiorgeltje 
van Xandra Storm) en een eerste bijeenkomst van 
een kleine commissie om na te denken over de invul-
ling van de Kerstnachtviering. Suggesties hiervoor zijn 
uiteraard van harte welkom. Laat het maar weten! 
 

Zo kleurt in de kerk bij mij de komende winter al de 
huidige  herfsttijd. Tja, niet alleen regeren is vooruit-
zien! Dat is niet alleen voor ons als kerk van toepas-
sing. Als je straks iets goeds wilt neerzetten dan 
vraagt dat nu al een goede voorbereiding. Zo begon 
ook de voorbereiding voor de dienst met Eeuwig-
heidszondag al een half jaar geleden.  
 

Goed kerkenwerk kan niet zonder een goede evalua-
tie, aandacht voor vragen en oog hebben voor de 
ontwikkelingen in de tijd. Dat maakt kerkenwerk tot 
een dynamisch gebeuren. Wie nu nog zegt “er ge-
beurt ook nooit iets in de kerk’ wil ik van harte uit 
dagen maar eens een tijdje mee te lopen! 
 

De komende maand november staat traditiegetrouw 
in het teken van ‘gedenken’. Op Eeuwigheidszondag 
staan we in de kerkdienst stil bij hen van wie we af-
scheid moesten nemen. Het is, letterlijk en figuurlijk,  
altijd weer een memorabel moment. In de voorbe-
reiding merk je aan alles dat iedereen hier grote 
waarde aan hecht en het belangrijke vind om alles 
waardig te laten verlopen. De cantorij is uiterst ge-

concentreerd en kosters zorgen dat alles in de kerk 
piekfijn in orde is. 
 
In het verlengde van dat thema ‘gedenken’ schenken 
we aandacht aan onze ‘ode aan de doden’. Welke 
vormen van gedenken zijn ons dierbaar? Hoe kunnen 
we hier als kerk het beste aandacht aan geven?  
 

Wat we ook gedenken is het protest van Luther, zijn 
95 stellingen waarin hij zijn kerkkritiek op schrift stelt. 
We willen in gesprek over enkele onderwerpen die 
Luther bezig hielden. In hoeverre spelen deze bij ons 
(nog) een rol? Wat zijn de dingen die voor ons van 
waarde zijn?  Al met al: genoeg om over na te den-
ken. Niet omdat het moet, maar omdat het (altijd 
beter) kan.     
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

 
 
Huwelijksjubileum 
Op 10 november is het een bijzondere en feestelijke 
dag voor Haakon en Trudy de Jongh, B. van Meurs-
straat 11. Op die dag hopen zijn hun 50 jarig huwelijk 
te mogen vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst!  

 

 

Voorbede 

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

Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk.   
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 

November, een maand van gedenken. 
In de rooms-katholieke kerk is het op 2 november 
Allerzielen en worden de namen van overledenen 
herdacht. In de meeste protestantse kerken worden 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag 
voor advent) de gemeenteleden herdacht die hen het 
voorgaande kerkelijk jaar zijn ontvallen. Dit jaar is dat  
op 26 november. In onze kerk wordt deze zondag  
Eeuwigheidszondag genoemd. De namen worden 
genoemd en er worden kaarsen aangestoken. De 
desbetreffende families worden hiervoor schriftelijk 
uitgenodigd. We hopen op een goede dienst met 
elkaar als gemeente. 
 

Een gedicht van Esther van der Panne over ge-
denken 
Gedenken is 
Een plek markeren: Let op! Hier is het gebeurd. 
Hier hoort een naam bij en een verhaal, 
soms zonder woorden. 
Zorg ervoor dat het niet weer…………… 
Laat het niet ondersneeuwen, 
veeg het niet weg. 
 
Gedenken is 
teruggaan en stilstaan – 
een graf verzorgen, 
je neus in een oude jas stoppen, 
is goede herinneringen koesteren. 
 
Gedenken is 
weten van wie je moed en wijsheid gekregen hebt, 
vreugde en inzicht, 
is bedanken en in ere houden. 
 
Gedenken is  
vieren dat tot nu toe ….. 
en dat straks ….. 
 

Meeleven met  
Dhr. Langbroek is inmiddels weer thuis en moet nu 
verder aansterken. Ook mevrouw  Schuurman kon 
terug naar huis. Heel fijn dat ze zoveel behulpzame 
mensen om zich heen weten.  
We leven mee met allen die lichamelijk en / of gees-
telijk steeds meer in moeten leveren, met hen die 
een medische ingreep moesten of moeten onder-
gaan. Met alle zieken thuis,  in een verpleeghuis en 
met hen  die om hen heen staan. Ook hun allen wen-
sen we  sterkte en Gods zegen. Stelt u persoonlijk 
contact op prijs  dan kunt u me altijd telefonisch be-
naderen op nummer  06 122 22 059.  
 
 

Oecumenische viering voor iedereen. 
Op donderdag 9 november is er om 15.00 uur een 
oecumenische viering in de Antoniushove. Voorgan-
gers zijn: mevrouw Imka Wieggers en mevrouw 
Gaatske Braam.  Het thema is delen. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 

Gespreksgroep in de Antoniushove 
Op donderdag 23 november is er van 14.30 – 15.45 
uur een ontmoeting in de Antoniushove in kamer 
004. We gaan met elkaar in gesprek over de woorden 
van Jezus in Matteus 18: 21 – 35. Een ieder die wil 
aanschuiven is van harte welkom. 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
 

Eeuwigheidszondag 2017 
Zondag 26 november 2017 is het Eeuwigheidszondag, 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de 
zondag waarop in onze kerk in het midden van de 
gemeente de namen worden genoemd van hen die 
van ons heengingen in het jaar dat achter ons ligt. 
 

Nabestaanden krijgen de gelegenheid een kaars aan 
te steken aan de Paaskaars, omdat we mogen gelo-
ven dat de dood niet het laatste woord heeft. De 
Paaskaars is het symbool van de overwinning van het 
leven over de dood door Jezus Christus. 
 

 
 

Muzikale medewerking is er door de Cantorij. Voor 
de kleinste kinderen is er oppas. Voor oudere kin-
deren is er na het moment van gedenken in de kerk-
dienst kindernevendienst, waar ze op een eigen wijze 
vorm geven aan dit onderwerp. Na de dienst is er 
gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. 
U bent van harte uitgenodigd! Met een hartelijke 
groet, namens de kerkenraad. 
 

Kerkelijk werker Gaatske Braam - Posthumus 
ds. Hans Hinkamp 
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  een groet van de gemeente, gebracht  bij :              
 
 
 
 
 

17 sep.  mevr. Schuurman 
 Esstraat  10/28 
24 sep.  familie Veerbeek 
 Varsseveldseweg  38 
  1 okt.  mevr. Deten 
 Aaltenseweg  12 E. 
  8 okt.  mevr. Te Bokkel 
 Beukstraat  2 
15 okt.  mevr. Wansing 
 Wilgenstraat 6 
22 okt.  familie Houwers 
 Kerkstraat 11, Harreveld  
 
Verjaardagen 
 
   7 nov. de heer J.H. Beernink 
               Bilderdijkstraat  5  
               7131 NH Lichtenvoorde    
     79 jaar 
16 nov. de heer F.A.A. Gerritsen 
 Op  den Akker 
 7131 EA Lichtenvoorde 
 79 jaar 
17 nov. mevr. J.J. van de Rovaart 
 Uranus 18 
 7131 HJ Lichtenvoorde 
 81 jaar 
22 nov. mevr. H.P.V.Penning 
 Biljoenlaan 65/1 
 6825 ES Arnhem 
25 nov. mevr. W. van der Kieft 
 Rapenburgsestraat 33 
 7131 CW Lichtenvoorde 
 89 jaar 
26 nov. de heer B.J.W. Smeitink 
 Scheidingsweg 21 
 7137 PA Lievelde 
               86 jaar 
  
Jarigen begin december: 
 5 dec. mevr. J.B.A. Ansink 
             ds. Van Krevelenstraat 28 
             7131 BX Lichtenvoorde 
             84 jaar 
 5 dec. de heer G.W. van Lochem 
             Hofesch 23,  7131 TC    
             Lichtenvoorde 
             77 jaar 
 
  

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 medeleven is welkom voor zie-
ken en andere gemeenteleden die de aandacht van 
ons  zeker op prijs stellen. 
 

Agenda 
 
 1 november Inloopmorgen  09.30 uur 
  Dankdag V&T  20.30 uur 
 8 november Inloopmorgen  09.30 uur 
 9 november Bloemschikken  19.30 uur 
12 november Concert 
  Second Edition  15.00 uur 
13 november PVG middag  14.30 uur 
15 november Inloopmorgen  09.30 uur 
16 november V&T Luther  20.00 uur 
17 november Open Tafel  11.30 uur 
22 november Inloopmorgen  09.30 uur 
23 november Bloemschikken  19.30 uur 
25 november Kledingbeurs  09.00 uur 
29 november Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering 
  Moderamen  19.30 uur 
 
Giften 
Ds. Hinkamp ontving een gift van € 5,= voor de actie 
van het Rode Kruis voor Sint Maarten. 
Ontvangen via mevrouw J. ter Haar-Jansen een gift 
van € 10,= en via mevrouw R. Tieltjes € 5,= voor de 
ouderling bloemendienst. 
De PVG ontving via mevrouw J. ter Haar- Jansen een 
gift van € 10,= en via mevrouw T. de Bruijn eveneens  
€ 10,=. 
Hartelijk dank! 
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BEGROTING 2018   
College van Kerkrentmeesters  
 
De begroting 2018 ligt voor kerkleden ter inzage 
van 5 november  t/m 12 november a.s. in de 
consistoriekamer. Vragen/opmerkingen kunt u 

vóór 15 november a.s. indienen bij penning-
meester Frits van Lochem, telefoon 374723 of email: 
fritsvanlochem@hetnet.nl   
Voor de kerkenraadsvergadering van 6 december a.s. 
zal de jaarrekening worden geagendeerd om te wor-
den vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de begrote 
staat van baten en lasten  2018 en de begroting voor 
2017  ter vergelijking. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

BEGROTING             2018         2017  

Baten gebouwen               66            68 
Baten ongebouwd               20       12 
Rentebaten/dividenden               13       14 
Levend geld               84        84 
Subsidie/overige baten                 5         6 

                    Totaal baten             188     184 
   
Lasten gebouwen               36       35 
Lasten ongebouwd                 2                         2 
Pastoraat               97       93 
Overig kerkelijke lasten               44       44 
Res./voorzien.Gr.onderh.               13        13 

                     Totaal lasten             192      189 
Batig saldo/nadelig saldo                              -4           -5 

 
 
Baten gebouwen zijn op onderdelen onzeker .   
De uitdaging is om als gemeente  deze begroting te 
realiseren. 
 
                                                                  Frits van Lochem 
            penningmeester college van Kerkrentmeesters 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKN SOLIDARITEITSKAS 2017 
   
In mei  jl. hebben wij u  het verzoek voor uw jaarlijkse 
bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidari-
teitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze 
eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas 
van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro 
bijgevoegd. 
Velen  hebben inmiddels al  betaald en hartelijk dank   
als u daar ook bij hoort, dan kunt u dit stukje verder  
overslaan . 
Wij doen echter een beroep op hen die daar nog niet 
toe gekomen zijn en vragen  op korte termijn alsnog 
uw bijdrage over te boeken.  
Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen vinden, 
geen nood. U kunt uw Solidariteitskasbijdrage ook 
gewoon overboeken naar bankrekening   IBAN nr.   

NL04 FVLB0635807300 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 
                         Namens  college van kerkrentmeesters 
                                Frits van Lochem , penningmeester 
 
 
 
Per 1 december 2008 heeft het college van kerk-
rentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per  1 
december 2017 conform de voorwaarden de vijfde 
aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsge-
vonden. 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een  8  is, zijn vanaf 1 december 
2017 betaalbaar met de opgebouwde rente. 
De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is € 61,25 voor elke ingeleverde obliga-
tie eindigende op nummer 8.  
De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op vrijdagavond 1 december a.s. 
tussen 19.00 en 20.00 uur tegen contante betaling of 
afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling 
binnen drie  dagen per bankoverschrijving. 
Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opge-
bouwd. 
De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn.    
 

          Namens het college van kerkrentmeesters 
                          Frits van Lochem, penningmeester 
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Actie Kerkbalans 2018.       
Het College van Kerkrentmeesters vraagt al in dit 
novembernummer van ‘Op Weg’ uw aandacht voor 
de Actie Kerkbalans.          
Allereerst willen we nogmaals alle gemeenteleden, 
die hebben bijgedragen aan de actie van dit jaar 2017 
hartelijk dankzeggen voor hun bijdragen!  Het resul-
taat van die  actie bedroeg ruim € 72.000,= en daar-
mee werd een gestage daling, die zich in de voor-
gaande jaren voordeed, beëindigd.  
Wij hopen natuurlijk dat we die positief stijgende lijn 
ook in 2018 kunnen realiseren.  

 
Het is heel belangrijk dat onze kerkgemeente haar 
doelstellingen en haar activiteiten kan blijven uitvoe-
ren ten behoeve van haar leden en allen die onze 
aandacht behoeven.      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Als kerkenraad zijn we al weer begonnen met de 
voorbereidingen van de   
Actie Kerkbalans 2018 die van 20 januari tot en met 3 
februari wordt gehouden.  
In die periode komen onze vrijwilligers weer bij u ‘aan 
de deur’ om u de envelop te overhandigen met daar-
in ons verzoek om uw jaarlijkse bijdrage toe te zeg-
gen. 
Uw bijdrage is onmisbaar is om de kerk in stand te 
houden en om alle activiteiten en kerkelijke evene-
menten te kunnen bekostigen. In de kerk houden we 
elkaar vast in het geloof en verbinden we ons met de 
mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker  
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die ver-
bindt. 

 
Het is onze belangrijkste doelstelling om meer kin-
deren, jongeren en gezinnen te betrekken bij de ker-
kelijke evenementen. We willen ook graag meer 
stappen ‘naar buiten’ zetten, met activiteiten voor 
het hele dorp. Initiatieven zoals een eigen Lichten-
voordse Passion, de ‘Kliederkerk’ voor kinderen én 
hun (groot)ouders, waardevolle lezingen en een ei-
gen ‘Kerkcafé’ voor jonge mensen.  
Onze Johanneskerk en de Johanneshof is op de zon-
dag, maar ook op alle andere dagen van de week een 
plaats van ontmoeting, bezinning en van inspiratie. Er 
is voor elk wat wils!  
Het zou echt jammer zijn wanneer u de kans zou la-
ten schieten om van tijd tot tijd eens deel te nemen 
aan onze bijeenkomsten en activiteiten. U zult dan 
merken hoe aanstekelijk gezellig het kan zijn! 
 
Het College van Kerkrentmeesters. 
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De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 

 

Edukans 
De strijd tegen kindhuwelijken in India 
 

 
Het meisje op de foto is Kamalini Pradhun. In haar 
dorp in India heeft Edukans een jongerenclub opge-
richt en getraind om leeftijdgenoten, ouders en de 
hele gemeenschap te overtuigen dat kindhuwelijken 
écht niet kunnen. Kamalini is een ervaringsdeskundi-
ge: “Ik moest trouwen op mijn 15e en heb nu twee 
kinderen. Mijn man en schoonfamilie behandelden 
me slecht en maakten me helemaal gek”, vertelt Ka-
malini over die periode in haar leven. 
Toen ze terug ging naar huis, werd ze door haar ou-
ders volledig genegeerd. Ze had haar familie te 
schande gemaakt. Ze kreeg zelfs niet te eten. “De 
jongerenclub heeft me gered uit mijn isolement. Ik 
vind het geweldig dat ik nu ook zelf een bijdrage kan 
leveren om kindhuwelijken te stoppen.” 
 
Wat doet Edukans? 
Op het platteland van India zijn kindhuwelijken een 
diepgeworteld probleem. Door armoede en de tradi-
tionele rol van vrouwen, worden veel meisjes thuis-
gehouden en al jong uitgehuwelijkt. Naar school gaan 
is er niet bij! Ze worden alleen voorbereid op hun 
dienende en verzorgende taak als echtgenote en 
moeder. 
Edukans vindt dat deze meisjes ook de kans moeten 
krijgen om zich te ontwikkelen en te investeren in 
hun toekomst. We werken samen met scholen, lera-
ren en ouders om te zorgen dat meisjes niet langer 
uitgehuwelijkt worden en hun school afmaken: 

 

https://www.edukans.nl/ 

 

5 nov. N.B.G. 

 

12 nov. KIA-Binnenlands diaconaat 

 

Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland 
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum 
hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige 
en gespannen volwassenen om zich heen, moeten 
regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onze-
kerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak trauma-
tische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland 

kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog 
eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen 
met andere organisaties op de bres voor deze kin-
deren. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken 
voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactivi-
teiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp 
of juridische bijstand mogelijk.  
 
19 nov. Herold 

 

26 nov. Cantorij 
 

Opbrengsten collectes september 

 

3-sep. Missionair werk & kerkgroei   € 46,70  
10-sep. Jeugdwerk    € 58,45  
17-sep. Rode Kruis; Sint Maarten  € 166,16  
24-sep. Koffie Johanneshof   € 90,70 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 

BEGROTING 2018  College van Diakenen 
 
De volledige begroting 2018 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 5 november t/m 12 november a.s. in de 

consistoriekamer . Vragen/opmerkingen  kunt  u vóór 

15 november a.s. indienen bij penningmeester Je-
roen Wildenbeest, telefoon 372448 of email: 
jeroen.wildenbeest@gmail.com  
Voor de kerkenraadsvergadering van 6 december  a.s. 
zal de begroting 2018 worden geagendeerd om te  
worden vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van begrote baten en lasten over 2018 en de begro-
ting voor 2017 ter vergelijking. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

  Begroting           2018          2017  

Baten onroerende zaken               33            32 
Rentebaten +dividend                 3         3 
Bijdragen levend geld                 4         4 
Door te zenden collecten                  2          3 
en bijdragen derden                           

                    Totaal baten               42       42 
   
Lasten onroerende zaken                 4         4 
Kst. kerkel.act/kerkradio                 4                         4 
Quotum+ kst.organisatie                 5         5 
Diac.+Miss.binnenland                   18       17 
Diac.+Miss.wereldwijd                 11        12 

         

                     Totaal lasten               42       42 
Batig saldo/nadelig saldo  -          - 

 
                                                            Jeroen Wildenbeest 
                                                   penningmeester diaconie 

https://www.edukans.nl/
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Wat Lourdes met mensen doet. 
 
Daarover vertelt ons pastor Hetty Bresser in een 
volle Johanneshof. Hoofdpersoon in haar verhaal 
is Bernadette Soubirous, dochter van een mole-
naarsechtpaar. Geboren in 1844. Ze was  arm en 
ongeletterd. Aan dit eenvoudige meisje ver-
schijnt Maria. Meerdere malen. Spreekt voor 
zich dat Bernadette hierover vertelt aan mensen 
in haar omgeving. Steeds meer mensen verge-

zellen haar als ze naar de grot gaat waar Maria haar 
verschijnt. Maar Bernadette is de enige die keer op 
keer Maria waarneemt.  
            

 
 
Al tijdens het leven van Bernadette wordt begonnen 
met de bouw van een bedevaartskerk boven de grot 
in Lourdes. Bernadette treedt in in het klooster als 
ziekenverpleegster. Haar gezondheid is vanaf haar 
geboorte broos. Op 16 april 1879 overlijdt ze. Ze is 
dan 35 jaar. Ze wordt begraven in de tuin van het 
klooster. Voor het onderzoek in verband met haar 
zaligverklaring moet haar lichaam worden opgegra-
ven. Drie maal gebeurt dit (in  1909, 1919 en 1925). 
Tot ieders verbazing blijkt haar lichaam nog volledig 
intact! Op 3 augustus 1925 wordt haar lichaam in een 
glazen schrijn in de grote kapel van het Sint Gildard-
klooster in Nevers geplaatst. Op haar gezicht en han-
den wordt een fijn masker van was aangebracht. Op 8 
december 1933 verklaart paus Pius IX haar heilig. Al 
tijdens haar leven ontwikkelt Lourdes zich tot een 
bedevaartsplaats. 
 
Wat Lourdes met mensen doet? Bij het noemen van 
Lourdes komt bij veel mensen misschien het beeld 
van een grot vol krukken en andere hulpmiddelen 
voor ogen. Hulpmiddelen die na wonderbare gene-
zingen niet meer nodig bleken. "En wonderen gebeu-
ren er zeker", zegt Hetty. "Misschien niet meer zo 
lichamelijk, maar je komt er wel beter vandaan". Dat 
laatste wordt door veel aanwezigen die Lourdes één 
of meerdere keren bezochten beaamd. Ze vertellen 
dat er veel samen gevierd wordt. Veel gedeeld wordt.   

En dat vieren, dat delen, dat samen lachen of huilen 
misschien ook, dat werkt helend. Waar je hier vaak 
geen tijd voor maakt gebeurt daar. Je staat open voor 
wat geloven met je doet. Beleeft alles heel intens. 
En heel soms is er zo'n bijzondere ervaring. Zo'n 
wondere gebeurtenis. Zoals één van de aanwezigen 
mee mocht maken. Ze kreeg  tijdens een mis in Lour-
des negen jaar geleden haar kind dat ze in 1965 ver-
loor in beeld. Hoe wonderbaar is dat.  
En al die poespas van stalletjes met beeldjes, boekjes 
en allerhande souvenirs? "Gewoon langs je heen 
laten glijden", zegt één van de aanwezigen. "Dat 
hoort nu eenmaal bij plekken waar veel toeristen 
zijn". 
                                                                         Marja Koster 
 

Woensdag 1 november. Ode aan de doden. 
Na de dankdienst zal dominee Hans Hinkamp met ons 
in gesprek gaan over de waarde en vormen van ge-
denken van wie ons ontvielen. In de protestantse 
kerk op de zondag voor advent: Eeuwigheidszondag. 
In de rooms-katholieke kerk op 1 november:  Aller-
heiligen en  2 november:  Allerzielen. U kunt zowel de 
dankdienst als de thema avond bijwonen. Mocht u 
alleen naar de avond na de dienst komen, deze be-
gint om 20.30 uur. 
 

Donderdag 16 november. Luther: Vragen aan de 
kerk van nu. 
Tot op de dag van vandaag ondervinden we de gevol-
gen van de actie van Maarten Luther 500 jaar gele-
den. De breuk in  de rooms-katholieke kerk, waaruit 
het protestantisme ontstond. Iets wat Luther zeker 
niet voor ogen stond toen hij het gesprek zocht. 
Deze avond zal dominee Hans Hinkamp met ons kij-
ken naar wat Luther inspireerde. Het wordt zeker 
geen college kerkgeschiedenis, of dogmatiek. Het is 
een menselijk verhaal over iemand voor wie het ge-
loof en de kerk zeer dierbaar waren. Aan de hand van 
de vragen van toen willen we in gesprek over hoe we 
nu zelf in het leven staan. Tegen de achtergrond van 
een krimpende kerk kijken we naar de belangrijkste 
vragen van Luther in zijn tijd. Zijn die nog actueel? 
Kunnen we er wat mee? Houden ze ons nog bezig? 
Binnen de rooms-katholieke en de protestantse kerk?  
 
Toegang  gratis  (thee/koffie € 1,-)  
Locatie  Johanneshof 
Datum  16 november 
Tijd  20.00 uur - 22.00 uur 
Info Sjors Tamminga,  

0544 - 37 27 52 
  sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
 
            



10  

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Op 16 oktober was het zo’n prachtige, bijna 
zomerse dag waar de thermometer 22 graden 
aangaf. Maar de opkomst van ouderen op onze 

PVG middag was boven verwachting  prima.  
Mevrouw de Bruijn onze voorzitter heette iedereen 
van harte welkom en in het bijzonder onze gast-
spreekster mevrouw G. Stronks. 
Met het lezen van Joh. 13:  “Heb elkander lief” en het 
zingen van een lied en gebed opende zij de middag. 
Hierna  kreeg mevrouw Stronks het woord. 
Zij begon met haar eigen levensgeschiedenis. Dat   
gaf  een heel goed beeld  van een leven in eenvoud 
en geluk. Voor een groot deel sprak ze haar moeder-
taal:  het Achterhoekse dialect. Opgegroeid tussen 
broers en zussen was ze gewend om er samen  iets 
van te maken. Haar vader richtte samen met vrien-
den een muziekvereniging op en na de moeilijke oor-
logsjaren was er in november 1945 een eerste uit-
voering. Daar mocht zij op 9 jarige leeftijd voor de 
allereerste keer optreden en enkele gedichten voor-
dragen. Heel spannend natuurlijk maar haar droom 
om met gedichten de mensen te raken werd werke-
lijkheid. Daarna de stap om ook verhalen te vertellen 
en ook dat kreeg ze voor elkaar!! 
Vooral de verhalen in dialect hebben haar veel ge-
bracht. Ze kon zo haar tijd op de Emmaschool in 
Huppel goed beschrijven. Daar heeft ze een bijzonder 
goede band opgebouwd met haar juf Venemans. 
Deze heeft zoveel voor haar betekend dat ze haar tot 
op hoge leeftijd altijd is blijven bezoeken. Juf Vene-
mans werd meer dan 100 jaar.  
Een pauze om thee en koffie te drinken was zeker 
voor haar een goed moment om even te stoppen.  
In het volgende deel van de middag waren er enkele 
prachtige verhalen. Het eerste daarvan heette: 
“Gekke Geeske”.  Het was een verhaal dat zich rond 
de Kerstdagen afspeelde. Een vriendschap tussen een 
meisje en een jongen uit een zorginstelling die samen 
op zoek gingen naar Maria en Jozef.  
Haar gedicht “Ode aan Vragender” was een prachtige 
afsluiting van deze middag. Dit gedicht laat ons mee-
voelen hoe rijk je bent als je van jouw plekje in deze 
streek zielsveel houdt. 
Hierna bedankte mevrouw T. de Bruijn haar en bood 
haar een bloem en een enveloppe met inhoud aan en 
wenste iedereen een wel thuis! 
 
          Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                      Annie Bosman        
 
 
 
 
 

Puzzel Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Ik ben koning van Juda. Ik was ziek. Toen bad ik tot 
God. De profeet Jesaja vertelde dat ik nog vijftien jaar 
mocht blijven leven. 
 
Ik ben een profeet. Ik zit bij de beek. 
Raven brengen mij te eten. 
 
Ik ben een tovenaar. Eens reed ik op mijn ezelin. 
De ezelin was heel dwars en ik sloeg haar. Toen 
praatte het dier tegen mij. 
 
Ik kom uit Moab. Maar ik ging met mijn schoonmoe-
der naar Israël. Daar verzamelde ik koren op het land 
van Boaz. Ik ben de overgrootmoeder van David. 
 
Ik ben woedend op mijn broer! Hij heeft mijn vader 
bedrogen. Hij trok kleren van mij aan. 
Hij deed geitenvellen op zijn armen om net zo harig 
te zijn als ik. En toen kreeg hij mijn zegen! 
 
Ik woonde vroeger in een prachtige tuin. 
Nu niet meer, want mijn man en ik hebben gezon-
digd. Ik heb geen moeder, maar zelf ben ik de moe-
der van alle levenden. 
 
Ik was een officier uit het leger van David. 
Mijn vrouw heet Batseba. Maar koning David wilde 
met haar trouwen. Daarom zorgde hij ervoor, dat ik 
gedood werd door de vijand.  
 
Welk woord moet worden ingevuld? 
Levend ..... 
..... uit de rots 
Johannes zegt: Ik doop je met ....., maar na mij komt 
iemand die zal dopen met de heilige Geest. 
 
Ik heb heel lang haar. 
Ik ben heel sterk. 
Ik versloeg in mijn eentje duizend Filistijnen. 
 
Schrijf van elk antwoord de eerste letter op. Je ziet 
dan in welke taal het grootste gedeelte van het Oude 
Testament is geschreven. 
 
De oplossing vindt u elders in “Op Weg” 
 
 
  

 
 

 
 

Eerst volgende PVG-middag: 
13 november om 14.30 uur  

Dhr. G. Keuper vertelt over de midwinterhoorn 
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Wat een bezoekje al niet doet... 
 
Tja, en dan lig je ineens in een Frans ziekenhuis... Ben 
je samen stukken van de ruim 600 km. lange Vélo 
Franchette in Normandië/Bretagne aan het fietsen en 
krijg je na een gewone, rustige dag wat rugpijn. 
Kom, zeg je tegen Fenna, ik neem een paracetamolle-
tje. En voor je het weet lig je  anderhalf uur later met 
helse pijnen op je bed in de caravan.  
Gelukkig, misschien wel door de ervaring die we heb-
ben, belde Fenna zo rond 04.00 uur in de vroege 
morgen van 5 augustus het nummer 112.  
Binnen 10 minuten stond er een Franse ziekenauto 
naast de caravan op de camping. Omdat deze geen 
deelbaar brancard had, waarmee men mij uit de ca-
ravan kon tillen, moest er een tweede (andere) am-
bulance komen met wel een dergelijk brancard. Aan 
weerszijden werd het brancard onder mijn rug ge-
schoven waarna men de helften tegen elkaar vastklik-
te en ik via het achterraam naar buiten getild kon 
worden 
De hele nacht en de dag daarop volgend werden er 
allerlei onderzoeken gedaan en kwam men tot de 
conclusie dat ik getroffen was door een zware strep-
tokokken infectie tussen de tweede en derde rug-
genwervel. 
Op zaal gekomen werd ik aan het infuus gelegd met 
daarnaast een hele dosis tabletten tegen de pijn. 
Na 14 dagen infuus zou ik met de ambulance naar 
huis mogen en dan verder via tabletten thuis revali-
deren. Zo gebeurde het dus. 
Na een week thuis waarin o.a. gecontroleerd werd of 
ik de beruchte ziekenhuis bacterie ook had, (had ik 
niet) moest ik voor controle naar het ziekenhuis in 
Winterswijk. 
De Franse revalidatie methode werd hier niet als 
afdoende beschouwd en men besloot, gezien de 
ernst van de ontsteking, de lange weg te volgen. Dat 
betekende 6 weken lang infuus met antibiotica  
waarna thuis verder aansterken. 
Die aansterkperiode is nu aangebroken. Op 10 okto-
ber jl.  mocht ik naar huis. 
Met mij gaat het langzaam, heel langzaam vooruit. 
Vooral het lopen en alles wat daarbij hoort vergt ge-
duld. Men spreekt over een jaar voordat ik weer de 
oude ben met de vraag of het inderdaad wel zo ver 
zal komen.   
Omdat ik in het voorjaar in een Oostenrijks zieken-
huis had gelegen en nu weer in een Frans ziekenhuis 
werd ik door een viroloog nader onderzocht. En ja 
hoor, men vond een virus waarvan men dacht dat ik 
daarmee in quarantaine moest liggen.  
Ik lag dus alleen, wat achteraf bekeken toch wel erg 
veel voordelen had. De voorzorgsmaatregelen wer-
den met de dag soepeler en al spoedig bestonden die 

hieruit dat als er bezoek geweest was, men bij vertrek 
de handen met desinfecterende zeep moest wassen.  
Na de ruim twee weken in Frankrijk, de ene week 
thuis en de zes weken in Winterswijk zou je zeggen, 
bijna onoverkomelijk. Nou zo moet je het niet zien, er 
zijn legio ergere gevallen bekend, die ook nog eens 
stukken langer duren. Maar toch... 
 
Nu kom ik bij de essentie van dit artikeltje: 
Als je niet ziek bent, niet bedlegerig bent, niet in een 
ziekenhuis ligt, je niet eenzaam voelt,  sta je er in de 
regel niet bij stil, hoe fijn het is als er medeleven van-
uit de buitenwereld komt. Het is met geen pen te 
beschrijven hoe goed je dat doet. 
Ik had geluk: heel, heel veel kaarten, telefoontjes en 
what's appjes heb ik gekregen. Zo veel, dat iedereen 
persoonlijk bedanken een langdurige zaak gaat wor-
den. Daarom doe ik dat graag  voor de lezers van "Op 
Weg" bij dezen. 
Ook over bezoek had ik helemaal niet te klagen. Er is 
feitelijk geen dag in Winterswijk voorbij gegaan of ik 
kreeg bezoek en een bezoekje doet wonderen! Voor-
al deze mensen wil ik bedanken voor de moeite, die 
ze namen om bij mij langs te komen 
En beste mensen, ik schreef het hierboven al: denk er 
eens aan hoe goed het iemand doet als deze bezoek 
krijgt. Of men nu bedlegerig of eenzaam is, voor ie-
dereen geldt hetzelfde: heerlijk, ik heb bezoek gehad, 
men denkt aan mij, men praat met mij, mijn dag is 
gebroken!  
Daar valt zeker het bezoek van ons als gemeentele-
den onder. Wij, als leden van de kerk kunnen door 
ons bezoek een stukje naastenliefde,  zeg maar Chris-
telijke liefde tonen aan ons mede gemeentelid. 
Zo kan een ziekbed, eenzaamheid of verdriet, zonder 
dat het ons veel moeite kost, een stuk draagbaarder 
worden! Laten we eens proberen hieraan te denken. 
 
                                                            Met hartelijke groet 
                                                                      Cor Langbroek 
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Verslag van Startzondag 2017  
 
De startzondag begon met een feestelijke kerkdienst 
samen met de twee organisten Johan Meerdink en 
Bas Tieltjes en met medewerking van de cantorij. 
Onze voorganger van deze dienst was dominee Hans 
Hinkamp.  
Het thema van de dienst was de startzondag 2017 
De preek ging over persoonlijke inkleuring van VVV: 
1. Vriendelijkheid. Niet alleen een vriendelijk welkom 
op de zondagochtend, maar ook een vriendelijke gids 
die je wegwijs maakt in andere vormen van kerken-
werk (V & T, pastoraat) 
2. Vrijheid. Bij veel mensen buiten de kerk leeft nog 
steeds het beeld van een kerk waar niets mag en alles 
moet. Wat doen we om dat beeld te veranderen. 
Treed eens  buiten de vaste kaders Zoek ook eens  
samenwerking met andere partijen. Neem de vrijheid 
om grensoverschrijdend te zijn. En daarom willen we 
ruimte geven aan AKZ-kerkdiensten (Top2000), Klie-
derkerk, V&T, en Passion Lichtenvoorde.  
3. Verantwoordelijkheid. Wees vriendelijk. Neem de 
vrijheid om grenzen te verkennen. Maar om te voor-
komen dat het alle kanten opgaat (vrijheid, blijheid) 
staat de  laatste V voor verantwoordelijkheid. Die 
verantwoordelijkheid geldt op meerdere terreinen. 
Zo is er de verantwoording aan de eigen traditie: je 
komt ergens vandaan (in gesprek met Luther!). Stel, 
je neemt ineens een heel andere richting, dat  leidt 
tot vervreemding. Daarom is het belangrijk om sa-
men kerk te zijn, met elkaar.  
De cantorij: zong: ‘Dichtbij is God voor wie Hem roe-
pen’ .Precies waar het in ons geloof om gaat! 
 

 
 

De presentatie voor het nieuwe seizoen van V & T 
begon Sjors Tamminga met: een aantal weken gele-
den was ik bij de Radstake op de Heelweg afdeling 
paarden. Ik ving daar een gesprek op tussen een aan-
tal Achterhoekse paardenhandelaren. Zo zegt de heer 
Venderbosch tegen Jan Meijer, die Belg heeft je een 
mank paard verkocht en heeft je mooi te pakken. 
Zeker,  maar  waarschijnlijk heeft hij voor de koop het 
paard een spuitje gegeven om hem goed te laten 

lopen. Ja, je hebt mooi een kat in de zak gekocht. 
(Nee een mank paard.) Ik had je wel wat slimmer 
ingeschat. Dat valt nog wel te bekieken zegt Meijer. 
Hoe dan zegt Venderbosch. Hij weet nog niet dat ik 
met vals geld betaald heb. Ik moet u eerlijk bekennen 
dat ik ook wel eens met vals geld heb betaald door 
een knoop in het collectezakje te stoppen. Onze Heer 
zal ons niet betalen met vals geld maar ons inspireren 
met zijn geest ook in dit nieuwe seizoen. 
 

 
 
Het programmaboekje van V & T is zo langzamerhand 
uitgegroeid tot een activiteitenboekje van onze kerk. 
Het zit vol met mooie pareltjes, zoals de Bijbelkring, 
PVG, Open Tafel, Vrije inloopochtend en bloemschik-
kunst. 
De Kliederkerk is een eigentijdse vorm voor kinderen 
met ouders/grootouders om samen te ontdekken, te 
vieren en te eten. Op woensdag 1 november, na de 
dankdienst,  wordt de avond vervolgd met het thema 
Ode aan de Doden. Hans Hinkamp gaat op 16 no-
vember weer aan de slag met Luther en dat wordt 
weer een geweldige avond waar historie en de in-
vloed in deze tijd samen komen. Een programma 
voor elk wat wils en het boekje ligt in de Johannes-
hof. Mocht u het digitaal willen hebben geef dat dan 
even door aan sjors.tamminga@kpnmail.nl  
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Na de kerkdienst was er koffie met cake gebakken 
door en voor onze gemeenteleden. Voor het pro-
gramma na de koffie had  zich een recordaantal ge-
meenteleden  opgegeven. Rinus te Kronnie en Wim 
Rutgers hebben een prachtig programma voor de 
middag in elkaar gezet. Het prachtige weer maakte  
de puzzeltocht  helemaal af.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook voor de mensen die in de Johanneshof bleven 
was er genoeg te puzzelen en te doen.  
 

 
 
Na de uitslag met leuke prijsjes stond het buffet klaar 
met heerlijke salades, soep, broodjes met beenham 
en heerlijke gerookte zalmforellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn veel mensen die hebben meegewerkt aan deze 
start. Bedankt allemaal. Het was een succes! Volgend 
jaar weer en dan op zondag 23 september 2018.  
 
Namens de kerkenraad hartelijk dank! 
 

Sjors Tamminga  
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DVD Passion Lichtenvoorde 
 
In de week voor Pasen vond dinsdagavond op de 
markt in Lichtenvoorde en in scholengemeenschap 
Marianum de tweede editie van Passion Lichtenvoor-
de plaats. Naar voorbeeld van de landelijk bekende 
Passion op televisie werd met plaatselijk bekende 
toneelspelers en een topverteller in de persoon van 
Nieke Hoitink (presentator Omroep Gelderland) een 
prachtig evenement neergezet. De muziek werd op 
enthousiaste wijze en met veel kwaliteit verzorgd 
door het koor Noir en jongeren van de Marianum-
band.  
 
Onlangs was er een bedankavond voor vrijwilligers. 
Op deze avond kon er gezamenlijk gekeken worden 
naar beelden van Passion Lichtenvoorde 2017. De 
mensen van de huisomroep in de Gelderse Oost-
Achterhoek, ZSOM, hebben er met de inzet van vele 
camera’s een prachtig verslag van gemaakt. Dit ver-
slag is nu uitgebracht op DVD.  
 

 
 

Het eerste exemplaar van de DVD werd door voorzit-
ter Els Grevers, van de organiserende Stichting Passie 
voor cultuur en maatschappij, aangeboden aan bur-
gemeester Annette Bronsvoort. In haar dankwoord 
gaf zij aan trots te zijn dat het de stichting voor de 
tweede keer gelukt is een aansprekend evenement 
voor de hele gemeenschap aan te bieden. Ze roemde 
de medewerking van zoveel vrijwilligers en de prach-
tige samenwerking tussen kerken en de scholenge-
meenschap Marianum. Gezien de vele positieve reac-
ties sprak ze de hoop uit dat het evenement een ver-
volg zou krijgen. 

Na het bekijken van de DVD gaf tekstschrijver domi-
nee Hans Hinkamp aan dat de stichting de uitdaging 

voor een vervolg van harte aangaat: ‘Na de eerste 
uitvoering in 2016 hebben we met de versie van 2017 
de lat behoorlijk hoog gelegd. Toch durven we het 
aan om in 2018 te kijken of we nog weer een volgen-
de stap kunnen zetten’. Achter de schermen wordt er 
al hard gewerkt aan de Passion Lichtenvoorde 2018. 
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 27 maart.  

De DVD, Passion Lichtenvoorde 2017, is te koop bij 
fotozaak Primeur op de Markt en te bestellen via de 
website van scholengemeenschap Marianum. Wie 
het alsnog wil zien of nog een keer wil nagenieten 
kan langs deze weg in bezit komen van deze aanspre-
kende DVD, met tekst, toneel en muziek. 

 

Gebed van de maand 
In deze rubriek staat altijd een bijzonder gebed cen-
traal. Deze keer een variant op een bekend reisge-
bed. Een gebed om de Eeuwige te vragen naast ons 
te gaan. Heb je zelf een gebed dat je raakt? Geef het 
aan ons door.  
 

Zegenbede  Adri Kortekaas 
Ga voor mij uit 
als een lamp voor mijn voet 
ogenlicht dat mij groet 
honderduit. 
 
Achter mij aan 
wees beschutting en schild 
mantelzoom die mij hult 
hoegenaamd. 
 
Kom aan mijn zij 
gaan wij samen de weg 
richt mijn schreden naar recht 
blijf nabij. 
 
Wees vaste grond 
die naar leven mij voert 
dat ik niet word gevloerd  
of gewond. 
 
Boven mijn hoofd  
houd ten zegen uw hand 
hoed en heilig de band  
van geloof. 
 
Woon in mijn hart 
laat mij nimmer alleen 
dat wij worden tot één 
onverward. 
 
Adem en stroom  
heel mijn ziel in en uit 
hoe verstild dit geluid 
van uw toon. 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
Ik kan ’t neet laoten 

‘Online*) met God’, zo heten ’t book dat de kinderen 
een paar jaor terugge kreggenbi-j ’t afscheid van de 
kindernevendienst. De kindere hier in Lechtenvoorde 
wordt altied good bedeeld. Wanneer ze de ovverstap 
maakt naor de middelbaore schole kriegt ze bi-j ’t 
afscheid, ne kaerse, ne korenaar, ne pot honning en 
een book. 

 *)Online= in contact met 

'Wat vind jullie van ’t book?' vroog ik, ton onder ’t 
ranja en koffiedrinken nao afloop van de karkdienst 
de kadoos nog 's wedden bekekken. Ze wisten ’t 
eigenlek neet, wat ze d’r van mossen denken. ’t Book 
zag d’r wal mooi uut, lek wal helemaol bi-j de tied, 
maor toch, ’t was ok wal wat ingewikkeld vonden ze. 
Tenminste dat begrep ik d’r van umdat ze zo 
bedenkelek zatten te kieken. Ik kan mi-j dat eigenlek 
ok wal veurstellen da'j as kind 'n betjen denkt 'wat 
mo’k d’r toch met.' Wat dat betröf is t-er in veerteg 
jaor weinig veranderd. 

'n Book van vrogger, da’k tot veur een antal jaoren 
terugge nog nooit had elaezene, was ‘t book dat ik 
kregge bi-j ’t afscheid van de laegere schole in Balle. ’t 
Book: ‘Ik kan het niet laten’. Weurde van Jezus, den ‘t 
neet laoten kon um met mensen umme te gaon en ’t 
goede te zeen in de mensen. Een biebels dagbook 
met veur elke dag ne biebeltekst en daarop ebaseerd 
een verhaal uut ’t dageleks laeven. Ik wet nog dat 
meester Straaijer (meister van de zesde klasse en 
hoofd van de schole) ‘n betjen teleurgesteld was da’w 
dat beuksken kreggen. De bedoeling was namelek 
da’w allemaole ne Biebel zollen kriegen.  

 

 

Dat was tut dan altied de gewoonte. ‘Ne Biebel, den 
he'w al thuus’ was de reactie van iederene. Wi-j 
wollen wat ni-js, asof de Biebel (‘Groot Nieuws voor 
U’ heten den in den tied), gin ni-js meer veur ons zol 
bevatten. Straaijer prebeerden ’t nog met: 'Het is je 
eigen persoonlijke Bijbel, jouw Bijbel, die van jouw 
alleen is, en met je meegaat je hele leven lang.' Maor 
’t mog neet helpen, iederene in de klasse was 't er 
ovver eens dat a’w de Biebel wollen laezen, wi-j ok 
wal de Biebel wie'w thuus al hadden,  konden laezen. 
Wi-j kreggen dus allemaole ’t book:’ Ik kan het niet 
laten’.   

Volgens mi-j he’k d’r ton net zo naor ekekken as de 
kinder van de kindernevendienst. ’t Book he'k een 
betjen deur-ebladerd en daor blef ’t dan bi-j. Op de 
een of andere menere bu ’j daor dus helemaole neet 
echt met bezeg as kind. Toch hef ’t wal zien weerde. 

  

’t Is natuurlek een mooi cadeau op ’n belangriek 
moment in ow laeven: de ovvergang naor ’n tied 
waorin i-j steeds meer ow eigen weg zölt gaon en 
eigen keuzes maakt.  Met daorbi-j de hoppe dat wat ‘r 
ok gebeurt, zonne of raegen, lecht of duusternis, de 
zegen van God altied met ow met zal gaon, ow hele 
wietere laeven lang. Weurde wee t-er to doot! 

 ’t Book hef dan ok altied in miene boekenkaste 
estaone en ton ik ’t een paar jaor gelaene endeleke 's 
ne kere good heb bekekken, mo’k zeggen da’k ’t toch 
wal ‘n aardeg beuksken von (zekers veur den tied!). 
Dus met dat online met God en dee kindere kump ’t 
vast ok nog wal ne kere good……… 

                                                                         Erik Schokkin 
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Bijbelzondag 2017  
 
Nationale Bijbelzondag, dat is dé zondag in het jaar 
waarop we samen met kerken in Nederland - extra 
dankbaar zijn voor de Bijbel. In het afgelopen Refor-
matiejaar hebben we onder andere stilgestaan bij het 
feit dat we een bijbel in onze eigen taal hebben. Dat 
is bijzonder, we zijn er dankbaar voor en vinden het 
waard om dat te vieren. Daarom is het thema van 
Nationale Bijbelzondag opnieuw ‘Vier je Bijbel’. 
 

 
 

In Lichtenvoorde vieren we de Bijbelzondag op 5 no-
vember, om 10.00 uur in de Johanneskerk. De dienst 
is voorbereid door leden van de plaatselijke werk-
groep van het Nederlands Bijbelgenootschap en 
voorganger ds. Hans Hinkamp. Welkom! 

 
Vaarwel Prunus serrulata ‘Kiku-shidare’,  
of treurkers  
  
Deze boom bij de kerk heeft na ruwweg geschat 
ca. 80 jaar zijn beste tijd gehad en is duidelijk zicht-
baar in slechte conditie. Er is niets meer aan te doen. 
Willie Geessink  die bovenstaande fraaie soortnaam 
wist kon geen andere conclusie trekken.   
Om gevaar voor vallende takken te voorkomen   
zal de boom binnen afzienbare tijd worden  
verwijderd. Mettertijd zal er een nieuwe boom ge-
plant worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens  college van kerkrentmeesters, 

Frits van Lochem 

 

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              
 
 

Kledinginzameling 
De kledinginzameling in de maand november vindt 
plaats op zaterdag de 25e van 09.00 tot 12.00 uur in 
de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
In de maand december is er geen kledinginzameling! 
 
 

Bedankje 
 

Wij willen iedereen langs deze weg hartelijk 
bedanken voor de prettige samenwerking en 
de cadeaus die wij mochten ontvangen. 

 
                                                 Joke en Gerrit van Lochem 
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 Kindernevendienst 5 november 

 

 

 
‘Ga met me mee!’  
Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voor-
dat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en 

zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen mee-
maken!’   
Wat we deze zondag gaan doen is nog een verrassing 
maar het wordt vast erg leuk. 

 

Zondag 26 november 2017 

Op deze dag worden in veel kerken de mensen 
herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. 
’Eeuwigheidszondag’. In de kindernevendienst 
staan we hier ook bij stil door de namen op de 
steentjes te schrijven, die we voor in de kerk leg-
gen voor de familie van de overleden mensen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Laatste Kliederkerk van het jaar! 
De Kliederkerk staat in het teken van Kerst 
 
Vol verwachting  
Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en 
vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegeno-
men maar geen extra olie… Wees waakzaam. Het 
gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer; 
je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij 
komt. Maar als hij komt, zul je klaar staan en deel-
nemen aan het feest. Dit wil je niet missen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je er meer van weten, kom dan met je ouders, 
opa of oma, broers of zussen op zondagmiddag  
17 december  naar  de Johanneshof 
De kliederkerk is van  16:00 tot 18:00 dan gaan we 
weer leuke dingen doen en lekker samen eten. 
 
Kom je ook? Laat het even weten, meld je aan op 
kidskerk@gmail.com 
 
 
Schrijf  de volgende datums op de kalender 

5  november   bijbelzondag  akz dienst 

26 november  eeuwigheidszondag       

--------17 december kliederkerk----------  
 

 
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

 

  

mailto:kidskerk@gmail.com
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

1 op de 5 Nederlanders leest de Bijbel 
 
Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen 
in de Bijbel. Dit blijkt uit een onderzoek van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG). Het onderzoek 
naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd 
door onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met 
het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie. De 
resultaten zijn beschikbaar via bijbelgenootschap.nl. 
 
Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘Uit het onder-
zoek blijkt dat de Bijbel vandaag nog steeds een be-
langrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29% van 
de volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen 
leest een derde er tenminste wekelijks in. Opvallend 
is verder het effect dat bijbellezen op mensen heeft. 
Een ruime meerderheid geeft daar positieve woorden 
aan.’ 
 
Bijbel verrast 
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en 
geeft antwoord (75,5%), zeggen de lezers. In veel 
reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het leven 
genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt 
maar een enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan 
dat mensen zich willen spiegelen aan de Bijbel. Daar-
bij hebben ze behoefte aan meer uitleg en hulp bij 
het toepassen ervan in hun leven. 
 
Verbinding 
Daarnaast blijken kerkelijke achtergrond en omgang 
met de Bijbel maar beperkt aan elkaar gerelateerd. 
Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet 
terug te brengen tot zij of haar denominatie. We 
hopen dat dit besef verbindend kan werken.’ Het 
NBG faciliteerde afgelopen dinsdag een gesprek over 
het onderzoek met kerkgenootschappen en christelij-
ke organisaties.   
 
Aansluiting 
Het Nederlands Bijbelgenootschap deed dit onder-
zoek in het kader van een nieuw beleidsplan. De uit-
komst helpt het NBG om nog beter aan te sluiten bij 
de behoeften van huidige bijbellezers. Christelijk Ne-
derland vraagt om materiaal in begrijpelijke taal, dat 
actief een brug slaat tussen de wereld van de tekst en 
de lezer van nu. Materiaal zonder kerkelijk jargon en 
zonder vooraf vaststaande interpretatie. Een laatste 
opvallende uitkomst van het onderzoek is een breed 
gedeeld verlangen om de Bijbel door te geven aan de 
volgende generatie. 
 
                                                                        

 

Koning ontvangt Bijbel in Sranan Tongo  
 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ontving op 4 
september op Paleis Noordeinde een delegatie van 
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Suri-
naams Bijbelgenootschap.  
 
De bijbelgenootschappen in Nederland en Suriname 
werken op een aantal gebieden samen, waaronder 
de totstandkoming van een Bijbel in het Sranan Ton-
go. Deze taal wordt in Suriname (naast het Neder-
lands) zeer veel gesproken. De Koning kreeg een 
exemplaar van deze bijbel overhandigd om te marke-
ren dat deze ook in Nederland wordt geïntroduceerd. 
De Koning is beschermheer van het Nederlands Bij-
belgenootschap.  
 
Het gesprek met de delegatie ging onder meer over 
de betekenis van de migrantenkerken in Nederland. 
Volgens recente cijfers is het aantal migrantenchris-
tenen in ons land gestegen naar 1,3 miljoen. Het NBG 
gaat de komende jaren meer contact leggen met 
deze kerken; het aanbieden van de Sranan Tongo 
Bijbel aan de Koning representeert het begin daar-
van. De komende weken zal de Sranan Tongo Bijbel 
op diverse plaatsen in Nederland gepresenteerd 
worden. De Bijbel is verkrijgbaar in de bijbelwebshop 
van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink                              
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 3 december 2017. 
Kopij moet uiterlijk maandag 20 november 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: 
C. Langbroek 
Schatbergstraat 92 
7132 AB Lichtenvoorde 
tel 06-54336693 
 
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  (Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300    (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297    (Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195    (Kerkblad Op Weg) 

 

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

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 

 
zondag 5 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Bijbelzondag   
AKZ dienst 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: NBG 
 
zondag 12 november 
10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, 
Warnsveld 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: kia-binnenlands diaconaat 
 
zondag 19 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw De Bruijn 
deurcollecte: Herold 
 
zondag 26 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
eeuwigheidszondag m.m.v. de cantorij 
welkom: de heer Bijker 
deurcollecte: cantorij 
 
zondag 3 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
eerste zondag van advent 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: missiewerk 
 
 
 
 kindernevendienst:  5 en 26 november 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 


