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Herfsttuin 

 
Het is oktober en de zon schijnt in vandaag 

ik ga kleuren kijken: mijn tuinpad is van goud 
de bomen rond de vijver  

hebben zich gestoken in hun mooiste kleed 
waarin het rood gevlamd in bruin en geel 

zich blij verspringend duizendvoudig repeteert 
 

ik heradem – eindelijk 
het licht is weergekeerd  

na zoveel dagen in het donkergrijs. 
 

Oeke Kruythof 
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Even de ogen dicht. 
 
Bijvoorbeeld in de auto. Ik mag graag achterin 
zitten. En dan even de ogen dicht. Je hoort nog 
wel wat er gezegd wordt voorin. Maar je hoeft 
er niets mee. Even aan niets denken. Even rust. 
 
Of aan het begin van de kerkdienst. De ogen 

sluiten. Even stil worden. Als voorbereiding op de 
ontmoeting met God. En met elkaar. Even pas op de 
plaats. 
 
Niet voor niets ook dat deze bladzij begint met de 
woorden 'om bij stil te staan' in het zijbalkje. Even de 
drukte van de dag aan de kant zetten. Al die dingen 
die op je afkomen. Vergaderingen, de rouwkaart van 
een vriend die overleden is, mensen die je nodig 
hebben, verplichtingen, alles even naar de achter-
grond schuiven. En dan jezelf de rust gunnen om na 
te denken over iets. Om bij iets stil te staan. 
 
De ogen sluiten kan ook negatief zijn. Als je bewust 
iets niet wil zien. Iets dat je aandacht verdient. Ie-
mand die je zorg verdient. Een zaak waar jouw in-
breng goed van pas kan komen. Ik ga geen voorbeel-
den geven. Iedereen zal begrijpen wat ik bedoel. 
 
Een voorbeeld van waar het wel goed is, waar het 
positief is, dat sluiten van de ogen, is bij bidden. Kan 
zijn dat je het soms doet met open ogen. Zomaar op 
de fiets. Of zomaar bij het stofzuigen. Maar bidden 
met gevouwen handen, met gesloten ogen, dat is 
anders. Gevouwen handen liggen even stil. Er hoeft 
even niet gewerkt en gezorgd. Gesloten ogen. Even 
niets dat afleidt. Niets waar je op hoeft te letten. En 
dan zal je om ongelukken te voorkomen ook vanzelf 
stilstaan, stilzitten. Bidden met gesloten ogen is   
intenser. Je richt je helemaal op God. Met je lichaam, 
en met je geest. 

 
 
 
 
 

Ooit zag ik een documentaire over een klooster waar  
nonnen zich een paar keer per dag terugtrokken om 
in hun kamertje, ieder voor zich, te bidden. Voor de 
nood in de wereld. Voor mensen om hen heen. Het 
ontroerde me.  
 
Bidden. Even de ogen dicht. Op de vraag wat bidden 
is wordt vaak geantwoord: "Bidden is praten met 
God." Ook hoor je vaak de opmerking: "Maar God 
zegt niets terug." Zou dat liggen aan onze verwach-
tingen? Aan dat hopen dat je zomaar een stem zal 
horen die antwoord geeft?  
 
Ik weet het niet. Wat me te binnen schiet is dat ik 
iemand hoorde zeggen: "Bidden is praten met God, 
mediteren is luisteren naar God." 
 
Mediteren. Het betekent zoiets als: overwegen, diep 
over iets nadenken. Mediteren kan je oefenen. 
 
Veel mensen vinden mediteren te zweverig. Te vaag. 
Maar nu ik erover nadenk is het misschien wel een 
beetje als 'even de ogen dicht'.  De wereld even bui-
tensluiten. En wachten op wat je van binnen hoort. 
Ergens stond: als ik mijn ogen dicht doe, zie ik dingen 
heel anders. Zit veel in die paar woorden.  
 

 
 
Onze samenleving wordt steeds sneller. Steeds druk-
ker. Mensen voelen zich opgejaagd en voortgeduwd. 
Heb je dat gevoel ook? Doe dan even de ogen dicht. 
Al dan niet met gevouwen handen. Even rust van 
binnen. Het zal je goed doen.  
                                                                         marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 
De bladeren van de walnotenboom voor mijn 
raam beginnen te kleuren en te vallen. Spin-
nenwebben in allerlei hoekjes en doorgangen 
(die beestjes moeten toch ook leven!) en een 

appelboom waar de appels steeds meer kleur krijgen. 
De voor velen bijna heilige Lichtenvoordse kermis is 
weer voorbij (met dit jaar geweldige zomerse tem-
peraturen). En het nieuwe boekje van Vorming en 
Toerusting is klaar. Al met al: het is weer oktober.  
 

We beginnen deze maand direct maar met de Start-
zondag (op 2 oktober). Hierna komt het nieuwe ker-
kelijke seizoen volop in gang, met onder andere een 
heel bijzondere lezing over de schilder Jeroen Bosch. 
Maar ook de afgelopen periode zijn er al heel wat 
activiteiten geweest. Wat te denken van de Klieder-
kerk over Jona? Met deze keer weer meer kinderen 
(en ouderen) dan de vorige keer. We hopen dat deze 
stijgende lijn zich voortzet. Hoort, zegt het voort!  
 

Er was een inspirerende AKZ-dienst met prachtige 
muziek van de Winterswijkse PWG-band. Het werd 
een goede kennismaking met de wereld van de op-
wekkingsliederen. Reacties op de liederen, de dienst 
als geheel, of andere kerkelijke zaken zijn altijd van 
harte welkom. Niet voor niets wat het thema van de 
dienst: Survival of the fittest. En dan gaat het niet 
over fitness, of kracht, maar om te passen (het Engel-
se ‘to fit’) in de wereld. 

 
 
 

Inspelen op de wereld waarin je leeft is van belang 
voor de toekomst, ook als kerk. Nu mocht meneer 
Darwin dan denken dat hij met dit inzicht (onder de 
naam ‘evolutietheorie’) iets nieuws verzonnen had. 
Niets is minder waar! De apostel Paulus ging hem 
daar eeuwen eerder al in voor. Paulus doet een op-
roep om je aan te passen aan de wereld waarin je 
leeft, om zo mensen voor het geloof te winnen.  
 

Diezelfde missie is een kleine 2000 jaar later niet 
wezenlijk veranderd. Ook nu zoeken wij als kerk naar 

wegen om betekenis te hebben voor mensen. Niet 
alleen voor ‘bekende gezichten’ maar veel breder. 
Eigenlijk om te laten zien hoe geloof betekenis kan 
hebben voor je leven. Om zó mensen een hart onder 
de riem te steken en te delen in de vrijheid, blijmoe-
digheid en dankbaarheid van het geloof. 
 

Er ligt weer een heel nieuw en uitdagend seizoen 
voor ons. Een seizoen dat in de kerk door heel veel 
mensen belangeloos wordt ingevuld. Wat zou het 
mooi zijn dat het dan ook breed gedragen zou wor-
den. Dus opnieuw: hoort, zegt het voort! 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

Gebed van de maand 
 

Deze keer een zonnige gedacht en een gebed voor de 
tijd waarin de dagen merkbaar korter worden.... 
 
Aanvaard elke nieuwe dag  
als een geschenk, als een gave, 
en zo mogelijk als een feest ! 
Sta 's morgens niet te laat op ! 
Kijk in de spiegel en lach tegen jezelf, 
en zeg "goedemorgen" tegen jezelf 
dan ben je een beetje geoefend  
om het ook tegen anderen te zeggen ! 
 
Als je de ingrediënten van de zon kent,  
kun je ze zelf maken, 
even goed als dagelijkse soep. 

 
Neem een grote portie goedheid, 
doe er flink wat geduld in,  
geduld met jezelf, geduld met anderen. 
Vergeet dat tikkeltje humor niet,  
om de tegenvallers te verbeteren. 
Meng er een behoorlijke dosis werklust in 
en giet over alles een gulle lach, 
en je hebt de zon van de dag ! 
 
Goede God, wees de zon van mijn bestaan 
en help mij om voor een ander wat zon te zijn. 
Kleur onze wereld met uw goedheid. Amen. 
 



4  

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Op dit moment is er een tentoonstelling in het Rijks-
museum Twenthe te  Enschede over Gerard de Lai-
resse, de schilder van de orgelluiken in de Westerkerk 
te Amsterdam. (Over het vervoer van Amsterdam 
naar Enschede is veel publiciteit geweest, in één van 
de zalen wordt hierover een film getoond.) De Laires-
se wordt door sommigen de belangrijkste schilder 
naast Rembrandt genoemd. Hij kreeg meerdere op-
drachten vanuit de  kerk. Er is zelfs een schilderij te 
zien naar aanleiding van een verhaal uit het Bijbel-
boek Makkabeeën. Een veelzijdig persoon die blind 
werd in de leeftijd van 48 jaar. De overzichtstentoon-
stelling van De Lairesse is een aanrader!   
Dichter bij huis kunt u genieten van een lezing over 
“de zonde in de kunst” van Jeroen Bosch. Mooi dat 
er, naast veel tegenslag en ellende in de wereld, ook 
dingen zijn waarvan genoten kan worden.  
Ook tijdens kerkdiensten zijn er aspecten / woorden 
die je kunnen raken, met  zondag 2 oktober de offici-
ele start van het nieuwe seizoen. Het zou fijn zijn dan 
velen van u te  kunnen ontmoeten. We hopen op een 
goed seizoen met elkaar. 
 
Meeleven met  
De heer B. Scholten, Patronaatsstraat is weer thuis. 
Het gaat redelijk goed met hem. Hij probeert, onder 
begeleiding, elke dag een stukje te lopen. Beiden veel 
sterkte en Gods zegen gewenst. 
Mevrouw Edith Krabbenborg – Hoogstra, Weren-
friedstraat te Zieuwent is op moment van schrijven 
bedlegerig. De oorzaak van haar ziek zijn is (nog) niet 
bekend. Hopelijk wordt na onderzoeken duidelijk wat 
de oorzaak is zodat herstel mogelijk is. Van harte 
beterschap en kracht gewenst. 
We denken ook aan hen die lichamelijk steeds  
meer in moeten leveren, aan hen die een medische 
ingreep moesten of moeten ondergaan. Aan alle zie-
ken thuis of in een verpleeghuis en aan hen die om 
hen heen staan, sterkte en Gods zegen gewenst.  
 
Gespreksmiddag Antoniushove 
Donderdag 3 november om 14.45 uur hopen we el-
kaar te ontmoeten in de ruimte achter de kapel.  Het 
onderwerp is nog niet bekend.  
Van harte uitgenodigd, voelt u zich welkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Met een bemoedigende groet, 
                                                        Gaatske Braam 

  

 
Geef ons vrede, God, geef vrede 
en vervul uw droom: 
laat uw nieuwe aarde,  
bloeien als een gaarde  
boordevol sjaloom. 
 
Geef ons vrede, God, geef vrede,  
vrede metterdaad- niet met veel geweren,  
niet met zwaard en speren  
sterft de oude haat. 
 
Geef ons vrede, God, geef vrede, 
vrede in elk land – zie ons vurig hopen: 
poorten, muren open,  
mensen hand in hand. 
 
Geef ons vrede, God, geef vrede,  
vrede overal -  dat wij anders leven, 
dat wij anders geven,  
liefde bovenal. 
 
Geef ons vrede, God, geef vrede  
en vervul uw droom:  
laat de vreugde groeien,  
laat de bergen bloeien –  
velden vol sjaloom. 
 
A. F. Troost 
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Bloemengroet  
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij:               
 
21 aug. mevr. Klein Langenhorst 
 Zuivelstraat 31 
28 aug. de heer Batenburg 
 Wilhelminastraat 16 

          4 sep. de heer Bosch 
           Dr. Schaepmanstraat 25 
         11 sep. familie Scholten 
           Patronaatsstraat 16/05 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 
 
    8 okt. de heer A.J. Hengeveld 
  Franciscanerhof 9 

7131 CH Lichtenvoorde  
77 jaar 

    9 okt.  mevr. J.G. te Hofsté 
   Esstraat 10/41 

  7131 CT Lichtenvoorde 
  93 jaar 

    9 okt.  mevr. W. te Paske 
Oude Winterswijkseweg 20 
7134 GP Vragender 

    80 jaar. 
 10 okt.  mevr. G. Stronks 
     Kamperweg 20 
     7137 PA Lievelde 
     80 jaar 
 11 okt.   de heer E.J. Helmink 
     Ketteringstraat 16 

  7131 WD Lichtenvoorde 
  90 jaar 

17 okt.   de heer J.C.T. Blankert 
     Nieuwmarkt 109 

  7131 LJ Lichtenvoorde 
  76 jaar 

 19 okt.  mevr. J.H. Eskes 
    Esdoornstraat  6 
    7131 BL, 84 jaar 
 21 okt.  de heer H. van den Berg 
   Klaproosstraat 16 

7135 JP Lichtenvoorde 
77 jaar 

25 okt.  de heer D. Veerbeek 
Beumweg 6 
7134 NP Vragender  
83 jaar 

 

25 okt.  de heer G. Bosman 
   Händelstraat 2 

7131 LD Lichtenvoorde  
76 jaar 

28 okt.   mevr. T.W. Doppen 
   Weijenborgerdijk 9 

7131 NN Lichtenvoorde 
75 jaar 

28 okt.  mevr. A.J. Tamminga 
   Diepenbrockstraat 13 

7132 AM Lichtenvoorde  
75 jaar 

28 okt.    de heer J. Maters 
   Patronaatsstraat 20/02 

7131 CG Lichtenvoorde 
93 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. 
  

Agenda  
 
07 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
14 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering V&T 10.00 uur 
16 september Open Tafel  11.30 uur 
20 september Werkgemeenschap 
  Predikanten  09.00 uur 
  Verg. ‘Vredehof’ 20.30 uur 
21 september Inloopmorgen  09.30 uur 
28 september Inloopmorgen  09.30 uur 
02 oktober Startzondag  10.00 uur 
05 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
10 oktober Vergadering PVG 14.00 uur 
11 oktober Vergadering KRM 10.00 uur 
12 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
  Moderamen  20.00 uur 
13 oktober Vergadering ‘Herold’ 20.00 uur 
  V&T Jeroen Bosch  
  Dr. Sophie Oosterwijk 20.00 uur 
17 oktober PVG middag  14.30 uur 
19 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
21 oktober Open Tafel  11.30 uur 
26 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
27 oktober Bloemschikken  19.30 uur 
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Kerkenraadsvergadering van  
24 augustus 2016 
 
Presentatie commissie van beheer Vredehof 
Periodiek worden in de kerkenraad organisaties 
en werkgroepen uitgenodigd om te vertellen 
over hun werkzaamheden. Op deze wijze houdt 

de kerkenraad contact en kunnen  informatie en vra-
gen worden uitgewisseld. De commissie van beheer 
Vredehof wordt vertegenwoordigd door waarne-
mend secretaris Jan Niewold.  
De kerntaak van de commissie is het op passende 
wijze begraven, bijzetten van urnen en verstrooiing 
van as, dit onder verantwoordelijkheid van het colle-
ge van kerkrentmeesters. Een zorgpunt is dat er twee 
vacatures zijn, 1 lid en de secretaris. Het lukt niet 
hieraan invulling te geven, hoewel meerdere perso-
nen zijn benaderd. Er is dringend behoefte aan na-
men.  
Voor begrafenis op Vredehof komen allereerst in 
aanmerking gemeenteleden en hun gezinsleden, 
maar met instemming van de commissie kunnen ook 
anderen worden begraven. In de praktijk kan een 
ieder worden begraven. De uitgiftetermijn van de 
graven is 30 jaar en verlenging met iedere keer 10 
jaar is mogelijk.  
Tarieven liggen vast in een tarievenlijst en bestaan uit 
grafrechten, begraafkosten, algemeen onderhoud 
(rekening wordt gehouden met betaling van de vrij-
willige bijdrage) en verwijderingsbijdrage. Mocht tot 
ruiming ooit worden overgegaan na verloop van de 
grafrechten zijn de kosten betaald. Voor personen, 
die geen lid zijn van de gemeente gelden hogere ta-
rieven.  
Ruiming vindt in de praktijk niet plaats. De keuze is 
gemaakt niet te ruimen, zolang dat niet nodig is. 
Vandaar ook de geplande uitbreiding. Hierover is nog 
discussie met de gemeente Oost Gelre betreffende 
de hoogte van de grondwaterstand.  De gemeente 
eist nader onderzoek.  
De kerkenraad complimenteert de commissie met de 
goede organisatie en het onderhoud en wenst de 
commissie veel succes met haar werk.      
 
Obligatielening Johanneshof. 
De voor de nieuwbouw van de Johanneshof uitgege-
ven obligaties worden vanaf 1 december 2013 in tien 
gelijke jaarlijkse termijnen afgelost. De af te lossen 
obligaties worden door loting op het eindnummer 
aangewezen.  Voor dit jaar betreft het de obligaties 
met het eindcijfer 9.  
  
Kerkrentmeesters jaarrekening 2015 
De kerkrentmeesters presenteren de jaarrekening 
2015 voor voorlopige vaststelling. In de begroting 
was een overschot geraamd van € 9000,--, dit is € 

396,-- geworden. Het verschil wordt vooral veroor-
zaakt door de investering in de nieuwe geluidsinstal-
latie in de Johanneskerk (samen met de diaconie) en 
door reservering voor groot onderhoud.  Over 2016 
worden geen bijzondere lasten verwacht. Het leeg-
staande pand Rentenierstraat 20 (Ni’je Wehmerhof) 
kost echter geld. Er wordt naarstig gezocht naar 
nieuwe invulling.  De kerkenraad stemt in met de 
voorlopige vaststelling. De jaarrekening wordt nu 
eerst extern gecontroleerd. Na de externe controle 
volgt de ter visie legging voor onze gemeenteleden 
(publicatie komt in dit blad) en dan volgt de definitie-
ve vaststelling door de kerkenraad.  

 

Samenwerking met de Hervormde Gemeente 
Groenlo. 
We hebben u in het kerkblad van vorige maand geïn-
formeerd over de beëindiging van de samenwerking 
door Groenlo per 1 oktober 2016. De kerkenraad 
betreurt dit zeer.  

     

Vacatures 
Twee vacatures bij de kerkrentmeesters staan nog 
open. Hiermee gaan de kerkrentmeesters aan de 
slag. Evenals met de genoemde vacature secretaris 
Vredehof. 

 

Jeugdwerk 
De kliederkerk is weer gestart. De jongerenkerk is op 
dit moment niet in het programma opgenomen. Vo-
rig jaar is twee maal niet doorgegaan i.v.m. gebrek 
aan belangstelling, de andere vijf keer waren er twee 
tot maximaal zeven personen. Dit werkt niet en voor 
de leiding is dit ook niet leuk. Maar hoe dan wel? 
Suggesties zijn welkom. De leeftijd is middelbare 
school. We constateren dat het programma goed 
werd aangeboden. Daar ligt het niet aan.  

 

Kascontroles 2015 
Gecontroleerd worden de Johanneshof, PVG, Bloe-
mendienst, Vredehof en Herold.  PVG en Vredehof 
zijn inmiddels gecontroleerd en akkoord.   

 

Oecumene 
Er zijn twee speerpunten. Christmas Carols gecombi-
neerd met Kerst van Stal van de parochie en de Pas-
sion. Het concept van de Passion voor volgend jaar is 
klaar. De organisatie gaat op in een stichting, omdat 
op deze wijze van de gemeente Oost Gelre subsidie 
kan worden ontvangen. Nadere informatie volgt te 
zijner tijd. 
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.                                                                
 
                                                       Namens de kerkenraad 
                                                        Flip de Bruijn, notulist
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Weet u het nog? 13 oktober!  
Jeroen Bosch en zijn 'Tuin der Lusten'. 
 
In het vorige nummer van Op Weg wezen we u 
er al op. Een avond over het drieluik  Tuin der 
Lusten van Jeroen Bosch.  
 

 
 
Mevrouw Oosterwijk zal ons uitleg geven. Zij is ge-
specialiseerd in Middeleeuwse kunst en was verbon-
den aan meerdere universiteiten, in ons land en in 
het buitenland. 
De schilderijen van Jeroen Bosch, die 500 jaar gele-
den overleed, zijn wereldberoemd. Jeroen ontwikkel-
de een heel eigen stijl. Een soms bizarre, maar ook 
mysterieuze stijl. Duizenden bezoekers keken het 
afgelopen jaar met bewondering, maar ook vaak vol 
verwondering, naar zijn werken die tentoongesteld 
werden in zijn geboorteplaats Den Bosch. De plaats 
waar hij zijn achternaam aan ontleende. 
 
We nodigen u van harte uit voor deze ongetwijfeld 
boeiende avond.  
 
Zoals vermeld 13 oktober. In de Johanneshof, of bij 
een grote opkomst in de kerkzaal. 
 
Koffie en thee zijn verkrijgbaar voor € 1,-. 
Toegang is gratis, maar u mag aan het eind van de 
avond een vrijwillige bijdrage geven. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Sjors Tamminga. mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl  of 
telefonisch: 0544 - 37 27 52. 
 
                             De commissie Vorming en Toerusting 
 
 
 
 

 

Startzondag 2 oktober 
 
Zondag 2 oktober willen we het nieuwe kerke-
lijk jaar gezamenlijk beginnen met een start-
zondag. En omdat het die dag ook Israëlzondag 

is, is het dus dubbel-feest. Het thema van de Israël-
zondag dit jaar is: Vernieuwing van je gezindheid. 
Transformatie met hart en ziel. 

Om 10.00 uur beginnen we met een feestelijke 
dienst. Met daarin veel mooie muziek en de presen-
tatie van het nieuwe programma van Vorming en 
Toerusting. De muziek wordt verzorgd door een mu-
zikaal combo o.l.v. Johan Meerdink met klezmermu-
ziek en met zang van de Cantorij. 
Zoals gewoonlijk is er na de dienst voor iedereen 
koffie, thee of limonade. Voor daarna zal er een ge-
zellig programma georganiseerd worden met een 
spelletje, een drankje en voor de liefhebbers een 
puzzelwandeltocht. U bent van harte welkom! 
 

**************** 
 

Dankdag woensdag 2 november 
 
Het thema voor deze avond is: 
‘Missionair Gemeentezijn’. 
Vanaf het ontstaan van de Protestantse Kerk in Ne-
derland in 2004 is er voortdurend aandacht geweest 
voor ‘missionair gemeentezijn’. Om plaatselijke ge-
meenten hiervan bewust te maken en te ondersteu-
nen bij hun missionaire roeping zijn er diverse mate-
rialen vervaardigd. 
Deze avond kijken we, onder leiding van ds. Hinkamp, 
naar ‘missionair gemeentezijn’ in onze eigen plaatse-
lijke situatie. Wat vinden we zelf belangrijk om uit te 
dragen en hoe zouden we dat kunnen doen? Sugges-
ties zijn van harte welkom. We hopen op een open en 
inspirerend gesprek. 
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Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 
  
Op maandag 19 september waren ze er weer: de 
trouwe bezoekers van onze PVG-middagen!! Ja, we 
zagen weer veel bekende gezichten na de zomerstop. 
Er was daarom meteen een gezellige sfeer, met de 
nodige ruimte om  even bij te kletsen.   
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een har-
telijk welkom voor iedereen. Ook werd de heer  
T. Weikamp voorgesteld die onze middag muzikaal 
zou gaan invullen.  
Uit een dagboek leest Mevrouw De Bruijn Lucas 15:  
“Inkeer”   Daarna zongen we lied 116: vers 1 en 3. 
Vervolgens werd het woord gegeven aan de heer 
Weikamp die vertelde dat er een  verzameling van 
bekende en minder bekende liedjes zouden volgen 
waar ook de aanwezigen gerust mee mochten zingen 
als ze daar plezier aan hadden. Er waren prachtige 
melodieën opgenomen waar hij dan de trompetsolo 
speelde of de solo inzong. Het was een knap staaltje 
vakmanschap en een heel wisselend repertoire kwam 
aan bod.  
Veel van de gezongen liederen kenden we uit vroege-
re tijden b.v. : 
Heimwee -Als de klok van Arnemuiden—Meisje ik 
ben een zeeman en Fly  me to the moon.  
In de pauze kon de heer Weikamp even rusten en 
samen dronken we koffie/thee met iets lekkers erbij. 
Ook na dit rustmoment waren er veel melodieën die 
we  kenden en we zagen mensen op het ritme mee-
deinen of meezingen. 
De tijd vloog voorbij en de sfeer was ontspannend en 
gezellig. De heer Weikamp werd daarom ook heel 
hartelijk bedankt door mevrouw De Bruijn en kreeg 
een dik verdiend applaus van de aanwezigen. 
De volgende PVG-middag hopen we iemand te horen 
vertellen over de CliniClowns Nederland, waarbij 
uiteraard iedereen ook weer van harte welkom is.  
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 

           Hartelijke groet namens alle medewerkers 
                                                              Annie Bosman 

 
 
 
 

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 
 

**************** 
 

Jaarrekening 2016 
 
Een samenvatting van de jaarrekening treft u aan op 
de ANBI-bijlage van de website van de pkn-
lichtenvoorde. De uitgebreide jaarrekening ligt  van 3 
tot en met 10 oktober ter inzage in de Johanneshof. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan 
de penningmeester. Hij zal u zo mogelijk antwoord 
geven. 
                                                           De kerkrentmeesters 

 
**************** 

 

Giften 
 
Correctie gift PVG september: 
Ontvangen via mevrouw G. ter Haar € 26,=, dit moet 
zijn ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 20,=. 
 
Ontvangen via mevrouw C. Lensink € 10, voor alge-
meen kerkenwerk. 
Mevrouw N. Kip ontving € 10,= voor de ouderling 
bloemendienst. 
Ontvangen via mevrouw R. Tieltjes 2 x € 10,= voor 
algemeen kerkenwerk. 
Mevrouw G. ter Haar ontving € 10,= voor de PVG 
Hartelijk dank! 

 
**************** 

 
 

Foto expositie ‘Oud Lichtenvoorde’ 
 
In de Johanneshof hangen nu foto’s die lang geleden 
gemaakt zijn in Lichtenvoorde. 
Via Frits van Lochem, die connecties heeft met de 
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde, mo-
gen wij enkele foto’s gebruiken om aan u te laten 
zien. 
Al kijkende langs de foto’s komen weer vele herinne-
ringen naar boven en zo vele verhalen over hoe het 
vroeger was en ging. 
 
                                                            Expositie werkgroep 
                                                              Hans, Ank en Ineke 

 

Eerstvolgende PVG-middag: 
 

maandag 17 oktober 
Om 14.30 uur 

Stichting CliniClowns Nederland 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

 
Cacaofantasie 
 
Dizze waeke was in 't ni-js dat de Amerikaansen film-
spöller Gene Wilder op 83 jaorege laeftied is ovverle-
den. De olde generatie laezers zölt 'm kennen as de 
vertolker van Willy Wonka in Roald Dahl's bookver-
filming van ‘Sjakie en de chocoladefabriek’. 
De film geet ovver een jungesken dat een toegangs-
kaarte  wint veur de weerldberoemde, maor mysteri-
euze chocoladefabriek van Willy Wonka. Los van 't 
feit dat 't een leuken film is um naor te kieken, intri-
geert mi-j 't product chocola ok enorm en gef mi-j dit 
tezamen ok nog 's inspiratie veur dit verhaal…. 
 
Chocolademoment 
Tiedens mien vakantie lig ik lekker voel te middagen 
op de banke. Ik heb niet echt smach, maor zit toch te 
aeten van een lekkere bonk chocolade. Wat is die 
chocola toch een alderbastende goede uutvinding! 
Of 't no hagelslag, Twix, M&M’s of gewoon een repe 
is, i-j möcht mi-j d’r altied veur wakker maken! 
Terwijl ik zit te genieten van dit wondertjen, bun ik in 
mien achterheufd bezeg met 't bedenken van een 
‘Geleuf 't no maor’. 
Ik vind 't altied mooi um een parallel te trekken met 
alledaags dingen met 't ‘laeven’ in de breedste zin 
van het woord. Ik bekiek mien bonk chocola en ik 
vraog mi-j af of ik dat ok met dizzen lekkerni-j kan 
doon. Ik nem nog een hap, mien gedachten dwaalt 
weer af en gedachteloos sloek ik ok maor de rest van 
de chocola weg. Ik slute mien ogen en doe effen lek-
ker een dutjen, terwijl de zeutzachte smaak nog wat 
blif hangen achter in mien halsgat…. 
Later, op 't moment van schrieven, heb ik last van 
mien boek. Deur een gedachte van: ‘het is nog vakan-
tie en den enen reep chocola (den ik helemaols niet 
had motten kopen) lust ik nog best wal’ heb ik mi-j 
weer 's vergist in de maximale capaciteit van mien 
mage.  Maor de inspiratie veur een ‘Geleuf t no maor’ 
is d’r no wal! 
 
Complexitiet 
As liefhebber van chocola heb ik wal 's een chocola-
deworkshop gevolgd en mi-j ok verdiept in de pro-
ductietechniek van dit biezondere product. D'r zit 
namelek een gecompliceerden weg tussen cacao en 
chocola. De productie is echt niet zo makkelek en de 
chocola is neet zo snel te maken in dezelfde de tied 
waorin wi-j 't opvret. Zonder ow op te zadelen met 
alle technische details legt cacao een weg af van (hol 
ow vast): snieden, gisten, dreugen, branden, zeven, 
malen, persen, mengen, walsen, concheren, tempe-
reren, afwarken en kulen, töt 't verpakt kan worden 
tot de chocolade die simpel veur ow in de winkel lig. 

Zo is 't met 't laeven ok: 't löp vake allemaol vanzelf 
en 't lik zo simpel. Maor zoas i-j wet is de weg van de 
hele schepping en evolutie töt 't laeven zoas wi-j dat 
no kent ommundeg complex en is 't good um ow te 
realiseren en daor dankbaor veur te waen dat wi-j 
überhaupt laeft. Net zoas den enen reclameslogan 
die luudt: ‘Merci dat jij er bent!’  
 

Kleurn, vörme en smaakjes 
Daornaost kent de chocola (of laes ‘ons laeven’ of 
‘mensen’) allerlei kleurn, vörme en smaakjes. 
Den enen is wit, den anderen is broen of bi-jnao 
zwart. Den enen is groot en den anderen is klein. 
Veur den enen is 't laeven vlak, of juust met bulten of 
kan het laeven soms bitter, hard of donker waen. 
't Laeven besteet ok net as chocolade vake uut stuks-
kes, net as ons laeven besteet uut verschillende fa-
sen. Vake mot wi-j ok niet te völle tegeliek doon, 
want dan worden wi-j te drok of te muu. Maote en 
dosering is belangriek. Dat geld ok veur chocola, te-
völle in ene kere kan d’r veur zorgen dat wi-j onpas-
selek wordt. Veur de echte liefhebbers is 't laeven 
veural zacht en zeute en holle wi-j van puur. Veur 
sommigen zelfs wal töt meer dan 90%! De smaak of 
vorm kan gelukkeg ok wisseln, want gelukkeg kö’j 
altied een andere smaak of vorm kiezen of bunt 'r 
combinaties meugelek. I-j könt chocolade ok vullen 
met allerlei smaken! Zie zegt wal 's: 't laeven zit vol 
verrassingen.' Zo is 't met chocola ok. Neet voor niks 
besteet 'r Kindersurprise um 't laeven veur kinderen 
(en groten ok, wes eerlek ) mooier te maken, um in 
ons laeven arges an te kunnen bouwen of um met te 
spöllen. I-j könt 'r alle kanten met op. Is 't toeval dat 
dizze chocolade ok wal ‘cacaofantasie’ wördt 
enuumd? 
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Vri-jheid en geliekheid 
Dizze waeke at ik een repe van Tony’s Chocolonely. 
Dat is een relatief ni-j mark chocoladerepe die her-
kenbaor is an een juust niet-opvallenden ‘Willy Won-
ka-achtigen’ umslag. An de binnenkante van de um-
slag staot verschillende doelstellingen en missies 
eschrevven van Tony’s. Alhoewel 't niet mien doel is 
um reclame te maken veur Tony’s, wazzen d’r twee 
zaken die mien andach trokken: lllllllllllllllllllllllllllllllll 
 
1. 't Blik in het algemeen dat 'r veur de chocolade-
productie helaas nog steeds völle slaven metwarkt. 
Fairtrade stök hier een stöksken veur, maor dat wil 
nog lang neet altied zeggen dat 't ‘slaafvri-j’ is. Tony’s 
mek zich stark hierveur en is de weg in-eslagen naor 
100% slaafvri-jen chocolade. Parallel an ons laeven: 
bunt wi’j zelf ok niet in een bepaalde maote ‘slaaf’ 
van iets of iemand? Streve wi-j in ons laeven ok niet 
naor 100% vri-jheid in onze maatschappij, waen en 
denken? 
 
2. Völle repen bunt op-edeeld in gelieke partjes. Dat 
geldt niet veur de repen van Tony’s.lllllllllllllll 
Tony’s gef an: ‘Onze reep wordt ongelijk verdeeld, 
want het is toch raar dat een chocoladereep gelijke 
stukken heeft, terwijl het in de chocolade-industrie 
nog zo ongelijk verdeeld is!’ Ik vind dit een mooien 
symboliek. Al hoewel wi-j zo graag geliekheid wilt in 
ons laeven, is 't helaas realistisch dat 'r nog altied 
zovölle ongeliekheid is in onze wereld… 
 
Cacao en de chocoladefabriek 
Welke chocola i-j ok hebt of bunt, 't hef allemaole 
cacao as basisingrediënt. In deze zin bunt de woor-
den chocola simpel te vervangen deur ‘laeven’ of 
‘mensen’ en het woord cacao is simpel te vervangen 
deur ‘God’.  
Misschien kön i-j d’r inmiddels ‘gin chocola meer van 
maken’, maor dat kon Sjakie uut 't boek van Dahl 
eerst ok neet. Zoas völle van ons hebbe wi-j mensen 
iets neudeg waor wi-j van könt leren in ons laeven. 
Iederene hef zien eigen ‘Willy Wonka’s’ um de fijne 
kneepjes van het laeven te leren en onzen eigen cho-
coladefabriek draejende te hollen. Zo lere wi-j lang-
zaaman um chocola te maken met die mooie cacao! 
 
Ik zol zeggen: Ik wens owluu nog een mooien 
naozommer onder 't genot van een heerlek stuksken 
chocola! Geniet van het pure laeven en laot ow ca-
caofantasie spraeken! 
 
                                                           Marijn Kraaijenbrink 
 
 
 
 

Kerkdienst met Eva en ‘Wie is de mol’ 
Zondag 16 oktober is er een bijzonder kerkdienst in 
de Johanneskerk. We krijgen bezoek van meisjesver-
eniging Eva uit Huizen (Noord-Holland), die voor hun 
clubkamp een weekend in Lievelde verblijven. Met 
ruim 80 gasten hopen we op ‘een volle bak’.  
Het thema voor het clubkamp 
is ‘Wie is de mol?’. Een mooie 
uitdaging om te kijken of met 
dat thema ook iets zinvols in 
de dienst te doen is.  
Komt u ook om de mol te 
ontdekken? (Als die er is!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezinningstekst   

 
 Prioriteit 

Als je hoogste prioriteit ‘bezit’ is  
zul je tijd omrekenen in geld 

in plaats van weg te geven  
wat je hebt, wat je bent. 

 
Als je hoogste prioriteit ‘macht’ is  

zul je jouw doen en laten omrekenen in succes 
in plaats van je ten dienste te stellen  

van hen die je nodig hebben. 
 

Als je hoogste prioriteit ‘zekerheid’ is  
zul je vitaliteit omrekenen in risico 

in plaats van de eerste stap te zetten  
daar waar wegen geblokkeerd zijn. 

 
Als je hoogste prioriteit ‘geluk’ is  

zul je verlangen omrekenen in verstand 
in plaats van ruimte te creëren in je hart  

om aan nood en tegenslag een plaats te geven. 
 

Als je prioriteit geeft aan je ‘ik’  
zul je jezelf in de weg staan 

in plaats van energiek op zoek te gaan  
naar jezelf. 

 
Als je prioriteit geeft aan God,  

dan laat je jezelf los, 
geef je jezelf, volg je Hem. 

 

3 - 4 oktober: Rosj Ha Sjana, Joods Nieuwjaar 
 

Het jaar 5777 begint. De telling begint bij het 
geboortejaar van aartsvader Abraham. 
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Nieuws van de kledingcommissie. 
 
In juni zat onze opslag propvol. Het werd tijd om onze 
opkoper te bellen. Deze kwam en een paar uur later 
hadden we weer een lege ruimte. De opbrengst, 
€1600,- , is op de rekening van de kerkrentmeesters 
gestort. Ook het komende jaar zullen we op de laat-
ste zaterdag van de maand, met uitzondering van 
december,  aanwezig zijn om uw kleding in ontvangst 
te nemen. 
We zien u graag komen. Bij voorbaat onze dank. 
                                                           De kledingcommissie 

 
Kledinginzameling 
 
Zaterdag 29 oktober a.s. vindt er weer een kledingin-
zameling 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                      
 

 
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 
                                        

 

God zorgt voor vrede? 
In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellin-
gen tussen de bewoners. Het kon er heet aan toe 
gaan. Op een nacht werd er op de muur van het ge-
meentehuis gekalkt: GOD ZORGT VOOR VREDE. Met 
duidelijke letters, zodat wie er maar in de buurt 
kwam, het op afstand al kon lezen. 
 

 
 

De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij 
er het woordje 'nooit' tussen, zodat er te lezen stond: 
"GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE".  
 

's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de 
burgemeester die beledigende en Godlasterende 
tekst zou laten wegnemen. De burgemeester was dat 
niet van plan. Waarom werd niet gemeld. 
 

Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een 
vrouw naar voren. Met een stuk houtskool begon ze 
te schrijven. Iedereen wachtte vol spanning. 
 

Achter het ingelaste woord 'nooit', waarover veel 
mensen zo boos geworden waren, schreef zij het 
eenvoudige woord 'alleen'. Daardoor werd het totale 
opschrift nu: "GOD ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR 
VREDE". 
 
Een moderne parabel als bezinningstekst ter gele-
genheid van deze Vredesweek. 
 

Bron: internet  

 
 

  

7 oktober: Nationale dag van de ouderen  

 

Deze dag staat de bijdrage van ouderen aan onze 
samenleving centraal. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 

 

 

De Bijbel – nóg belangrijker dan de Ikeagids? 
 
Is de Bijbel het belangrijkste boek van Nederland? 
Niet als je kijkt naar oplage en verspreiding.  
In een debat – op tv of bij de borrel – gaat het vaak 
zo: iemand zegt dat de Bijbel voor hem of haar be-
langrijk is en noemt als voorbeeld een inspirerende 
tekst. ‘Heb je vijanden lief’. Meteen reageert dan een 
ander met: ‘Die Bijbel staat juist vol geweldsteksten. 
Kijk maar eens in het Oude Testament. En zelfs Jezus 
zegt: “Ik kom geen vrede brengen, maar het zwaard”. 
En dat was dan weer het gesprek over de Bijbel. 
Natuurlijk, het is verleidelijk om de Bijbel zo te ge-
bruiken. Het is immers een rijke verzameling boeken. 
Je vindt altijd wel wat. Maar het doet me denken aan 
de Bijbel als Ikeagids: op elke bladzij een product, kies 
maar wat van je gading is. Draait het om liefde? Een 
tekst is snel gevonden. Bewijzen dat gelovigen suk-
kels of onmensen zijn? Blader wat en sla ze om de 
oren. 
Maar het punt is: wie de Bijbel werkelijk belangrijk 
vindt, leest anders. Die zoekt geen snelle toepassin-
gen. Die is er niet mee bezig om zijn gelijk te halen. 
Want daar gaat het niet om. 
Waar gaat het dan wel om? Dit is wat lezers zelf zeg-
gen: ‘Ik zoek troost’, ‘Ik hoop wijsheid te vinden’, ‘ik 
wil mezelf voor blijven houden dat er meer is in het 
leven dan geld en succes’, ‘ik wil alle beslommeringen 
even loslaten en bezig zijn met wat er echt toe doet’, 
‘ik lees om Gods stem te horen’. 
 
Hoe verschillend dit ook klinkt, je kunt het in één zin 
samenvatten: ‘Ik lees omdat de Bijbel weerspiegelt 
wat voor mij belangrijk is’. Mensen herkennen hun 
diepste waarden in de Bijbel. Ze spiegelen zich eraan, 
voelen zich erdoor gesterkt, getroost en veranderd. 
Tegenover de stortvloed van vluchtigheden en de 
waan van de dag, is de Bijbel voor veel mensen een 
ijkpunt voor rust, reflectie en gevoel voor wat echt 
belangrijk is. 
 
De Bijbel is rijk aan diversiteit, minstens zo rijk als de 
Ikeagids. Maar dát is nog niet wat de Bijbel tot zo’n 
belangrijk boek maakt. Veel lezers ervaren het als een 
boek dat dicht bij het leven staat. Het leven in al zijn 
schoonheid en gruwelijkheid. Het gaat over goed en 
kwaad, over het leven zoals het bedoeld is, over dui-
zend keer jammerlijk falen en over je bestemming als 
mens. Geen efficiënt quick-fix opbergsysteem voor je 
leven, maar een zoektocht naar zin en betekenis. 
Er zit ook geen voorgeschreven handleiding bij. Le-
zers die de Bijbel hun belangrijkste boek noemen, 
hebben heel verschillende ideeën over God of over 
waarheid. Maar er is iets dat hen al tweeduizend jaar 

verbindt: ze ervaren dat de Bijbel een boek is dat 
volledige betrokkenheid vraagt van de lezer. Met je 
verstand, je gevoel en heel je mens zijn. 
Een boek dat zo veel van zijn lezers vraagt, dát is een 
belangrijk boek. 
                      
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 
 

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. 
 
 

 

17 oktober:  
Internationale Dag voor de strijd tegen Armoede.  

 

De Verenigde Naties heeft deze dag ingesteld om stil 
te staan bij de economische verhoudingen en de 
eerlijke verdeling van voedsel voor alle mensen. 
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Knikkers delen  
 
“Met Lisa praat ik nooit meer!” roept Luuk als hij 
thuiskomt. Mama kijkt op. “Wat is er dan?” vraagt ze. 
“Lisa heeft allemaal mooie knikkers gewonnen, maar 
ze wil ze niet eens met mij delen. Ik heb alles verloren 
en nu kan ik niet meer spelen!” roept Luuk. Mama 
lacht. “Wat zou jij gedaan hebben, als jíj alle knikkers 
had gewonnen, Luuk?” vraagt ze. “Had jij ze met haar 
gedeeld?” “Natúúrlijk! Ik weet toch hoe het is als je 
geen knikkers meer hebt?” zegt hij. “Dat is mooi van 
jou” zegt mama. “Maar jij weet dat omdat je het van-
daag hebt meegemaakt. Je wist het vanmorgen nog 
niet omdat jij toen alle knikkers had.” Daar moet Luuk 
even over nadenken.  

 
De volgende dag ziet Luuk Lisa weer op school. “Ha 
Luuk!” roept ze. Maar Luuk zegt niets. “Waarom zeg 
je niets, Luuk?” probeert Lisa Luuk aan het praten te 
krijgen. “Ga jij nou maar knikkeren. Ik mag lijden dat 
je verliest” moppert hij. Lisa kijkt sip. “Zoveel knikkers 
heb ik anders helemaal niet meer” zegt ze. Ze steekt 
haar hand in haar jaszak en haalt er een handjevol 
uit. “Dit is alles wat ik nog heb” zegt ze. “Heb je verlo-
ren?” vraagt Luuk met een glimlachje om zijn mond. 
“Zie je wel, ik wist wel dat je niet zo goed was!” Lisa 
schudt haar hoofd. “Nee, ik heb niets verloren” zegt 
ze. “Niet op die manier in ieder geval.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luuk gaat rechtop zitten. “Wat is er dan gebeurd?” 
vraagt hij. “Ik was aan het fietsen, vlak langs dat cen-
trum waar al die vluchtelingen wonen, weet je nog 
wel?” vraagt ze. Luuk knikt. Hij heeft het ook gezien, 
dat daar allemaal mensen wonen. Hij vindt het eigen-
lijk daar een beetje eng, vooral omdat ze in een taal 
praten die hij niet verstaat. “Oh ja, meestal fiets ik 
daar heel hard langs” zegt hij. “Ja, ik ook” zegt Lisa. 
“Maar nu zag ik een groepje kinderen bij het hek 
zitten. Het leek alsof ze zich verveelden. Dat vond ik 
zó zielig! Toen heb ik mijn knikkers op de grond ge-
legd en eerlijk verdeeld. En weet je? We hadden het 
zó gezellig!”  

 
Luuk kijkt verbaasd. “Maar je kunt hen toch helemaal 
niet verstaan?” vraagt hij. “Dat maakte helemaal 
niets uit” zegt Lisa. “Ze konden knikkeren en lachen. 
En dat was genoeg om een leuke middag te hebben. 
Ga je vanmiddag ook mee?” Luuk schudt zijn hoofd. 
“Ik heb toch geen knikkers meer” zegt hij. Lisa roept: 
“Wat maakt dat uit! Leggen we toch gewoon weer 
alle knikkers bij elkaar!” Luuk lacht. “Kom, de school 
begint” zegt hij. En gearmd lopen ze de school bin-
nen. 
 

Bron: www. Protestantsekerk.nl 
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Verslag Kliederkerk Jona 
Hoe leuk kan het zijn om een keertje gewoon ‘ou-
derwets’ te knutselen! Dat bleek op 4 september in 
de Johanneshof.  Hier wat leuke foto’s. 
 

 
Samen beginnen in de kring 

 

 
knutselen en kleuren 

 

 
de grote vis van Jona 

 
druk aan de slag 

 

 
kaars aansteken voor bezinningsmoment 

 

 
een passende maaltijd: visstick en patat 

 
Leiding Kindernevendienst 
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Het volgende nummer. . .   
 
komt uit in de week voor zondag 6 november 2016. 
Kopij moet uiterlijk maandag 24 oktober 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
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Kerkdiensten 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

zondag 2 oktober  startzondag, AKZ dienst, kindernevendienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Van Lochem 
   deurcollecte: Kia- kerk en Israël 
      
zondag 9 oktober   
10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur  welkom: de heer Onnink 
   deurcollecte: Kia-hervormingsdag 
     
zondag 16 oktober  m.m.v. meisjesver. ‘Eva’ uit Huizen.  thema: Wie is de mol? 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Baarsma 
   deurcollecte: Kia-werelddiaconaat 
      
zondag 23 oktober  Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Schutten 
   deurcollecte: Kerkradio 
      
zondag 30 oktober   
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink   welkom: mevrouw Meijer  
 Aalten  deurcollecte: Kia-najaarszending 
      
woensdag 2 november  dankdag  
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Van Lochem 
   deurcollecte: eigen project diaconie 
      
zondag 6 november  bijbelzondag  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  welkom: de heer Koster 
   deurcollecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
     
     
     
kindernevendienst:  2 oktober en 6 november 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
 


