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In dit nummer: 
 
Kliederkerk 
 
Gewoon gebed 
 
Lezing over Lourdes 
 
Wie wat bewaart... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Herfst in geuren en kleuren 
 

De zon gaat eerder onder in dit jaargetijde.  
Soms lijkt dan het Licht in mij te verduisteren  

nee, anders te kleuren.  
 

De pracht van de zomer maakt plaats  
voor de dracht van de herfst: kleurig en geurig,  

 
De schaduwen komen uit alle hoeken.  
God heeft ons ook nu weer verrast.. 

 

 
Klaas van Eijbergen, bron: gedichtensite.nl 
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Bewerken en bewaren 
 
Dat zijn woorden die bovenkomen terwijl we 
door het landschap van Zeeuws Vlaanderen 
trekken. Grote percelen landbouwgrond, trek-
kers, combines, bergen suikerbieten en velden 
vol maïs en aardappelen. Er wordt wat bewerkt 
daar in het zuiden. En eindeloos veel natuurge-

biedjes. Voor vogels om te broeden. Voor bijzondere 
plantjes om te groeien. Vaak verboden voor mensen. 
Hekjes erom. Bordjes erbij. Bordjes waarop te lezen is 
wat je zou kunnen zien als je er in zou mogen.  
 
Ik las het boek 'Dit is mijn hof'. De schrijver is Chris de 
Stoop. Hij verhaalt over de aanleg van de nieuwe 
natuur waarvoor boeren onteigend worden. Hun 
vette vruchtbare klei wordt afgeschraapt om de 
schrale natuur te scheppen die 'natuurmakers' (en 
politici!) voor ogen hebben. Hun land wordt onder 
water gezet. De nieuwe natuur is ook een compensa-
tie voor alle natuur die opgeofferd wordt om de Ant-
werpse havens uit te breiden. Uit te breiden om de 
allergrootste containerschepen toegang te geven. 
Vast wel gehoord van de Hedwigepolder?  
 

 
 
Na het boek kijk ik anders naar al die hierboven ge-
noemde natuurgebiedjes. En denk ik verder na over 
dat bewerken en bewaren. Ik duik er wat verder in en 
lees: Het Hebreeuwse woord voor bewerken, zoals 
gebruikt in het Bijbelboek Genesis, is abad wat bete-
kent cultiveren, dienstbaar laten zijn. Denkend aan 
alle trekkers, combines, bergen suikerbieten en vel-
den vol maïs en aardappelen  kan ik daar wel mee uit 
de voeten. Al zal in het oorspronkelijke verhaal  van 
Adam en Eva in het paradijs aan kleiner gereedschap 
en niet direct aan suikerbieten en velden vol maïs en 
aardappelen  gedacht zijn lijkt me. Ik lees door. Het 
Hebreeuwse woord voor bewaren gebruikt in Genesis 
is shamar wat betekent bewaren, onderhouden, toe-
zicht houden op, beschermen. Oeps, dat is niet hele-
maal wat me voor ogen komt als ik aan Zeeuws 
Vlaanderen denk. Oké, plantjes worden wel be-
schermd. En vogels worden in de watten gelegd met 
hun nieuwe broedplekjes. Maar de oorspronkelijke 
natuur wordt letterlijk kopje onder gezet. En de men-

sen die daar woonden worden verdreven. Onteigend 
heet dat netjes. Gaan ook kopje onder. Figuurlijk dan. 
De broer van de schrijver was zo iemand. Hij ging 
figuurlijk kopje onder. 
 
Deels is dat natuur beschermen zeker goed bedoeld. 
In geval van met uitsterven bedreigde soorten kan ik 
me wel inleven in idealen die natuurliefhebbers heb-
ben. Maar in geval van zo'n Antwerpse haven die 
groter en groter moet, en waarvoor dan natuur die er 
van oudsher was moet wijken, waarvoor dan weer als 
compensatie landbouwgrond (inclusief bewoners) 
opgeofferd moet worden . . .  dat is een ander soort 
verhaal.  
En dan de vraag: wat is mijn plekje in dit verhaal? 
Wat is jouw en uw plekje? Laten we eerlijk zijn. Die 
haven moet niet voor niks groter en groter worden. 
Die grote schepen brengen immers al die spullen aan 
land die onmisbaar worden of geworden zijn. Die niet 
meer weg te denken zijn uit onze samenleving.  
Ingewikkeld verhaal. Een verhaal waar we dagelijks 
allemaal onze rol in spelen. Eén groot rollenspel. Le-
ven zou de titel van het spel kunnen zijn. En dan al-
lemaal dezelfde rol. Niet die van 'de grote baas'. Niet 
die van 'de onschuld zelve'. Niet die van 'grootver-
bruiker'. Maar wel die van 'bewerker', en wel die van 
'bewaarder'. Natuurlijk heus niet allemaal in de 
Zeeuwse klei. Of op de Noord Hollandse zandgron-
den. Of in het Vragenderveen. Of soms wel misschien 
om af en toe de natuur te onderhouden. Maar ook 
gewoon in je eigen omgeving. Op je eigen plekje. Hou 
het water schoon. Smijt geen afval in het bos. En 
geniet vooral. Van natuur in het klein. Van natuur in 
het groot. Van trekvogels die overvliegen. Van blad 
dat kleurt.   
 
Naast ons verhaal dat leven heet het verhaal van 
Adam en Eva. Hoe ontkerkelijkt Nederland ook raakt, 
dat van die appel die Eva plukte, dat is wel bekend bij 
de meesten. Maar de opdracht die Adam en Eva kre-
gen, de opdracht om te bewerken en te bewaren, zou 
wel eens wat minder bekend kunnen zijn. Wil niet 
zeggen dat mensen die niet opgegroeid zijn met de 
verhalen uit de Bijbel niet zullen bewerken en bewa-
ren. Zeker wel. Ik ken er genoeg. En gelukkig weten 
we allemaal ook dat 'dat beetje van mij maakt toch 
niet uit' een heel slecht excuus is. Alle beetjes helpen. 
In praktijk. Maar ook in theorie. Al is het maar door je 
stem te laten horen als politici de economie als enige 
leidraad nemen. De economie boven de mensen stel-
len. Boven de natuur stellen. Maar dat is mijn me-
ning. Mede gevormd door mijn tijd in Zeeuws Vlaan-
deren.  
 
Geniet van de herfst, 
                                                                                      marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

‘Wie wat bewaart die heeft wat.’ Het is een 
uitdrukking in onze taal. Een woordenboek 
voegt er als verklaring aan toe: het bewaren 
van zaken kan op lange termijn voordelig blij-
ken te zijn. 

 

 
 

Het is een uitdrukking die ik vanuit mijn werkkamer 
daadwerkelijk letterlijk voor mijn ogen zie gebeuren. 
Zodra de walnoten in onze notenboom weer gaan 
vallen zijn ze ook weer de moeite waard voor onze 
herfstgast: een eekhoorn. Het beestje rent en vliegt 
door de tuin en loopt overal te slepen met walnoten. 
 

Of hij (of zij?) enig idee heeft waar hij (opnieuw, of 
zij?) mee bezig is? Geen idee! Er lijkt in ieder geval 
weinig beleid achter te zitten. De walnoten worden 
her en der begraven, achter stuiken en planten of 
gewoon in en kuiltje midden op het gras. Achterlig-
gende gedachte zal misschien zijn dat er in tijden van 
schaarste altijd wel ergens iets te vinden is.  
 

Er zijn mensen die geloof ook zo benaderen; om iets 
achter de hand te hebben in tijden van nood. We 
sprokkelen her en der onze religieuze behoeften bij 
elkaar en zetten het dan op verschillende plaatsen 
weg, in de kast, een laatje, of waar dan ook.  
 

 
 

Het is een goede zaak als mensen bezig zijn met zin-
geving, met het zoeken naar verdieping, of met ge-
loof als ‘appeltje voor de dorst’. Daarom bieden we 

als kerk ook een mooi breed programma aan met 
activiteiten en lezingen, die ons willen helpen een 
weg in het leven te vinden. Voor buitenstaanders lijkt 
dat programma misschien zoiets als de verzameldrift 
van die eekhoorn, die van alles bij elkaar sleept en 
verstopt. Maar zo is het toch niet. Er wordt (wel) 
degelijk over nagedacht, om een gevarieerd aanbod 
te hebben.   
 

Daarom leggen ook wij op verschillende plaatsen 
onze ‘walnoten’ neer, in de hoop dat iemand er wat 
aan heeft. Die walnoten liggen niet alleen in de kerk. 
Maar ook in de Johanneshof. En in de vorm van pas-
toraat door onze hele kerkomgeving. Met Vorming en 
Toerusting gaan we nog een stapje verder. Door ge-
richte publiciteit in dit kerkblad en in regionale media 
en via sociale media (de website van de kerk en  
Facebook) hopen we nog meer mensen te bereiken. 
 

Maar anders dan bij mijn goede vriend(in) de eek-
hoorn willen we graag uitdragen dat het in de kerk 
om méér gaat dan alleen een voorraad voor later. We 
willen als kerk ook graag zinvol zijn in het leven van 
alledag, een verrijking van het leven. Geloof is niet 
alleen voor later (dat ook) maar ook voor nu.  
 

In de kerk mogen we elkaar een spiegel voorhouden: 
hoe staan we in het leven? Wat zijn de dingen die we 
belangrijk vinden? Hoe gaan we om met elkaar en 
onze wereld? Het zijn allemaal onderwerpen waar we 
samen in vrijheid in rond mogen snuffelen, een heel 
groot goed.  
 

De boodschap van het evangelie, over een God van 
ontferming die ons oproept tot ontferming, is een 
boodschap die heel veel te bieden heeft. Dat is onze 
missie! En daar willen we graag werk van maken! 
 

Eind van deze maand, 31 oktober, is het hervor-
mingsdag. Dit jaar gedenken we hoe  Maarten Luther, 
500 jaar geleden, zijn 95 (kritische) stellingen publi-
ceerde met vragen aan zijn kerk. Het werd het begin 
van een beweging die het kerkelijk landschap zou 
veranderen.  
 

De breuk in de kerk is een (voorlopig) blijvende wond. 
Méér aandacht voor de Bijbel als leidraad voor ons 
(kerkelijk) handelen is zeker een pluspunt. In novem-
ber gaan we in gesprek over de erfenis van Luther en 
de toekomst van de kerk. Maar eerst gaan we deze 
maand nog naar Lourdes, o.l.v. pastor Hetty Bresser 
van de RK parochie. Want gelukkig kunnen we het 
samen best vinden en kunnen we van elkaar leren, 
om zo het geloof te delen en te vieren. 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Vele activiteiten zijn weer achter de rug. Het bloe-
mencorso met nog mooiere wagens dan vorig jaar. 
Met kinderen die prachtige creaties hadden gemaakt. 
De ontmoeting met gemeenteleden van Herold met 
wie een dertigjarig contact kon worden gevierd. De 
startzondag, en zo zitten we volop in het kerkelijk 
seizoen. Volgende maand is een maand van geden-
ken. Dit gedenken is eind deze maand mogelijk in 
Lochem. In dit blad een artikel over samen gedenken. 
Op de Lochemse begraafplaats worden u verschillen-
de manieren aangeboden om de namen van dierba-
ren levend te houden. De moeite waard om er ge-
bruik van te maken. Laten we er een inspirerend  jaar 
van maken met mooie ont-moetingen. Stelt u per-
soonlijk contact op prijs dan kunt u me altijd benade-
ren op nummer  0612 222 059.  
 
Meeleven   
De heer Langbroek heeft een ernstig virus opgelopen 
en verblijft al enkele weken in het ziekenhuis te Win-
terswijk. Het virus en de pijn worden bestreden. Het 
is onduidelijk hoeveel weken hij nog in het ziekenhuis 
moet verblijven. Een bezoekje stelt hij erg op prijs. De 
afdeling is D2, kamer 229.  
Mevrouw Schuurman is na een heupoperatie opge-
nomen in Pronsweide om daar verder te herstellen. 
Heel veel sterkte gewenst bij het herstel.  
Een kaartje zal hen goed doen.  
We leven ook mee met hen die lichamelijk en / of 
geestelijk steeds meer in moeten leveren, met hen 
die een medische ingreep moesten of moeten onder-
gaan, en met de zieken thuis, in een ver-pleeghuis en 
de mensen die om hen heen staan. Allen sterkte en 
Gods zegen gewenst.  
 
Om alvast te noteren: 
Op donderdagmiddag 9 november is er om 15.00 
uur een oecumenische viering in de Antoniushove. 
Voorgangers zijn: mevrouw Imka Wieggers en me-
vrouw Gaatske Braam. Op donderdagmiddag 23 no-
vember hopen we van  14.30 tot 15.45 uur samen te 
komen in de Antoniushove om met elkaar in gesprek 
te gaan over een bepaald thema. Ieder die wil aan-
schuiven is van harte welkom. 

 

60 jaar getrouwd 
Woensdag 4 oktober is het 60 jaar geleden dat de 
heer en mevrouw Scholten getrouwd zijn. Een mijl-
paal in hun leven en vanaf deze plek onze hartelijke 
gelukwensen en nog mooie gezegende jaren samen. 
Het adres is:  
Wooncentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33, 
Kamer 14, 7131 CW Lichtenvoorde.   
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek staat altijd een bijzonder gebed cen-
traal. Maar deze keer, op verzoek van één van onze 
lezers een ‘gewoon gebed’. Ook een gebed dat je 
‘gewoon’ of ‘bijzonder’ raakt? Geef het aan ons door.  
 
Gewoon gebed 
Geef mij gewoon, o Heer, wat ik vandaag behoef. 
Heel doodgewoon de moed, om niet te liegen. 
Mijzelf, noch ook mijn naaste te bedriegen, 
met wat ik niet ben, niet zijn kan,  
en niet wezen hoef. 
 
Mijn buurman is gewoon een burgerman. 
Ik ben niet anders, en wij beiden 
eten hetzelfde brood, lijden hetzelfde lijden 
dat niemand hier ontlopen kan. 
 
Leer mij eenvoudig op mijzelf te lijken 
en heel gewoon mijn dagelijkse werk te doen 
en dat ik mij verzoen  
met onze chef, die ik wel weg kan kijken. 
 
Geef, dat mijn brood met margarien mij smaakt, 
dat ik U herken in uw gewone dagelijkse gaven. 
Dat ik U herken in zotten en in braven. 
Uw beeld dat hen tot uwe kinderen maakt. 
 
Geef mij  geduld de step  
van kleine Kees te repareren, 
te luisteren naar elke mij gestelde vraag, 
de moed om niet te roddelen vandaag 
en te vergeven wie mij mocht bezeren. 
 
Ontneem me mijn afgunstige gedachten. 
(die nieuwe auto van de buurman 
zit mij toch zo dwars!) 
En gaat de duivel wéér met mij op mars,  
kom mij te hulp. Ikzelf ben niet bij machte. 
 
Geef, dat ik gewoon Uw kind mag zijn. 
Dankbaar dat ik niet alleen hoef reizen. 
Wil met één enkel woord de weg mij wijzen. 
Gij zijt zo ongelooflijk groot! Ik ben zo klein. 
 

dichter: onbekend 
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht  bij :              
 
27 aug. familie Wibier 
 Zuivelstraat 21 
  3 sep.  familie Schutte 
 Potgieterstraat 20 

         10 sep.  mevr. Nijenkamp 
           in Antoniushove, 
           namens de Zonnebloem 
          17 sep. mevr. Schuurman 
           Esstraat 10-28 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen 
 
  1 okt.  mevr. W.J. Scholten 
              Antoniushove kamer  14 
 7131 CW, 82 jaar. 
  2 okt.  mevr. J.H. Wesselink 
              Nieuwe Maat 2 

7131 EL, 87 jaar.                    
  4 okt. mevr. A.L.T. Hofman 
            Weijenborgerdijk  51 f 
             7131 NP, 77 jaar.   
  8 okt. de heer A.J. Hengeveld 
             Franciscanerhof 9 
             7131 CH, 78 jaar 
  9 okt. mevr. W. te Paske                  
             O. Winterswijkseweg 20 
             7134 PG Vragender 
             81 jaar.  
10 okt. mevr. G. Stronks 

Kamperweg 20 
              7137 PA Lievelde, 
 81 jaar. 
11 okt. de heer E.J. Helmink 
 Gebr. Ketteringstr. 16 
 7131 NM, 91 jaar.      
17 okt.  de heer J.C.T. Blankert Nieuwmarkt 109
 7131 LJ, 77 jaar. 
18 okt. mevr. J.H. Eskes 
 Esdoornstraat 6 
 7131 BL, 85 jaar. 
21 okt. de heer H. van den Berg 
 Klaproosstraat 16 
 7135 JP Harreveld, 78 jaar. 
25 okt. de heer G. Bosman 
 Händelstraat 2 
 7131 LD, 77 jaar. 
 

28 okt. mevr. A.J. Tamminga 
 Diepenbrockstraat 13 
 7132 AM, 76 jaar. 
28 okt. mevr. T.W. Doppen 
 Weijenborgerdijk 9 
 7131 NN, 76 jaar. 
28 okt.  De heer J. Maters  
 Patronaatsstraat 20\02 
 7131 CG, 94 jaar.  
 
 Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, zo  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 
 
04 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
10 oktober Verg. KRM  10.00 uur 
11 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
12 oktober V&T Hetty Bresser 20.00 uur 
16 oktober PVG middag  14.30 uur 
18 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
20 oktober Open Tafel  11.30 uur 
24 oktober Beheerscommissie 10.30 uur  
25 oktober Inloopmorgen  09.30 uur
  V&T vergadering 10.00 uur
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
26 oktober Bloemschikken  19.30 uur 
28 oktober Kledingbeurs  09.00 uur 
29 oktober Concert Vivente 17.00 uur 

 
 
Giften 
 
Ontvangen via mevrouw A. Staring € 20,= 
voor het pastoraat en via mevrouw A. 
Eskes € 10,= voor algemeen kerken-
werk. 
Hartelijk dank! 
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Kerkenraadsvergadering van 23 augustus 
2017 
 

Presentatie Vorming en Toerusting   
De voorzitter, Sjors Tamminga, presenteert het 
programmaboekje voor het komende seizoen 
2017-2018. Naast de activiteiten van V. & T. zijn 
er veel meer activiteiten opgenomen. Het is een 

boekje van de kerk geworden. De voorzitter wijst in 
het bijzonder op twee activiteiten. Dit zijn de lezingen 
van Reinier van den Berg (Klimaat op hol. Goede 
rentmeesters gevraagd) en Sophie Oosterwijk (Het 
passieverhaal in de kunst). De activiteiten van V. & T. 
zijn gericht op onze kerk en naar buiten. Een verdere 
presentatie heeft plaatsgevonden op startzondag. 
Het boekje is daar ook uitgedeeld. Mocht u het boek-
je nog niet ontvangen hebben, kunt U er altijd één 
opvragen (adres en telefoonnummer op voorlaatste 
pagina van de omslag). Ook kunt u het boekje in de 
Johanneshof verkrijgen. Informatie vindt op verder 
op de website van de kerk (webadres op genoemde 
pagina van de omslag).     
 
Diaconie jaarrekening 2016 
De diaconie presenteert de jaarrekening 2016 voor 
voorlopige vaststelling. Aan plaatselijk, regionaal en 
landelijk diaconaal werk is meer gegeven en aan we-
reldwijd diaconaal werk minder. De baten en lasten 
lopen in het algemeen in de pas met de begroting. 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 definitieve vaststelling door de kerken-
raad.  
 
Kerkrentmeester jaarrekening 2016 
De kerkrentmeesters presenteren de jaarrekening 
2016 van de kerk voor voorlopige vaststelling. Het 
eindresultaat is een overschot van afgerond € 4029,- . 
Dit komt voor een belangrijk deel door nog niet ge-
dane uitgaven. Deze komen wel in 2017. Het pand 
Rentenierstraat 20 (Ni’je Wehmerhof) is nog slechts 
gedeeltelijk verhuurd. De ruimte op de begane grond 
staat leeg. Ideeën voor verhuur zijn welkom. De ker-
kenraad stemt in met de voorlopige vaststelling. De 
procedure is dezelfde als bij de jaarrekening van de 
diaconie.  
 
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 8.  

  
Jaarwerkplan 2017 
Het jaarwerkplan vloeit voor uit het beleidsplan 
2016-2020  “Met het oog op de toekomst”. Aan-
dachtspunten in het jaarwerkplan zijn kerkdiensten, 
pastoraal werk, aandacht voor gezinnen met kin-
deren en het jeugdwerk, de protestantse kerk van 
Lichtenvoorde als gemeenschap, vorming en toerus-
ting, diaconaat, zending en solidariteit, mediagebruik: 
kerkblad, kerkradio en internet, de kerk als gemeen-
schap: een organisatorische benadering en college 
van kerkrentmeesters. Met inachtneming van enkele 
wijzigingen wordt het jaarwerkplan 2017 vastgesteld.  
 
 
Classis 
De landelijke kerk heeft vorig jaar de nota uitge-
bracht “Kerk 2025, waar een woord is, is een weg”.   
De landelijke kerk heeft over de daaruit voortvloei-
ende voorstellen tot verandering aan alle kerkenra-
den wederom 10 kernvragen voorgelegd ter beant-
woording. De plaatselijke gemeenten krijgen meer 
vrijheden. (Meer) niet belijdende leden kunnen stem-
recht krijgen. Het classicaal college voor de behande-
ling van beheerszaken krijgt meer bevoegdheden in 
verscherpt toezien als er gevaar is dat men niet of 
onvoldoende aan de verplichtingen kan voldoen. Met 
de voorstellen/vragen/veranderingen kan de kerken-
raad instemmen. Dit zal aan de classis worden door-
gegeven. 
 
Vacatures 
-  Na de beëindiging van de beheerdersfunctie Johan-
neshof door Gerrit en Joke van Lochem is Gerrit van 
Lochem nog koster tot en met 2018. Hij zal dan wor-
den opgevolgd door de huidige hulpkoster Gerrit 
Otten.  
- Er zijn twee nieuwe hulpkosters bereid gevonden 
aan de slag te gaan en wel de heren Bert Toebes en 
Erik Schokkin. U zult beiden binnenkort aantreffen in 
de diensten.   
- De diaconie meldt dat de heer Jan ter Horst na 8 
jaar stopt als diaken. Hier komt een vacature.   
 
Jeugdwerk.  
Indien er geen kindernevendienst is maar er zijn wel 
kinderen in de kerk dan is een koffer onder de toren 
beschikbaar met materialen en kinderbijbels. Voor de 
uitvoering is een lijst in de maak met namen van 
kerkgangers, die kunnen worden gevraagd in dat 
geval met de kinderen mee te gaan. Er zijn wel enkele 
aanmeldingen, maar we zoeken er meer. U aanmel-
den kan altijd.   
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Kerkproeverij  
De kern van dit voorstel vanuit de landelijke kerk is 
dat een kerkganger iemand uit zijn omgeving uitno-
digt om eens mee te gaan naar de kerk. De gedachte 
is om dit te organiseren op 19 november. Er gaat 
verder over worden nagedacht in klein comité hoe dit 
aan te pakken.   

   

Passion 2018 
Volgend jaar staat een nieuwe Passion op het pro-
gramma. Vernieuwingen worden doorgevoerd. Een 
DVD Passion 2017 komt binnenkort in de verkoop.  

  

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. 

 
JAARREKENING 2016   
College van Kerkrentmeesters 
 
De volledige jaarrekening 2016 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 6 oktober t/m 15 oktober a.s. op de lees-
tafel in de Johanneshof. Vragen/opmerkingen  kunt u 

vóór 16 oktober a.s. indienen bij penningmeester 
Frits van Lochem,  telefoon 374723 of email: 
fritsvanlochem@hetnet.nl   
Voor de kerkenraadsvergadering van 18 oktober a.s. 
zal de jaarrekening worden geagendeerd om te wor-
den vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2016 en de begroting voor 
2016. (bedragen x  € 1.000,-) : 

 

      Rekening         Begroting  

Baten gebouwen               67            68 
Baten ongebouwd               14       12 
Rentebaten/dividenden               15       15 
Levend geld               86        87 
Subsidie/overige baten                 4         4 

                    Totaal baten             186     186 
                      
Lasten gebouwen               32       38 
Lasten ongebouwd                 2                         2 
Pastoraat               88       92 
Overig kerkelijke lasten               42       44 
Res./voorzien.Gr.onderh.               18        13 

                     Totaal lasten             182      189 
Batig saldo/nadelig saldo 4  

      
  -3 

 
Hoofdzakelijk door uitgestelde lasten resteerde een 
klein batig saldo, waar een klein tekort was begroot. 
 
                        Frits van Lochem, penningmeester CvK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARREKENING 2016   
College van Diakenen 
 
De volledige jaarrekening 2016 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 6 oktober t/m 15 oktober a.s. op de lees-
tafel  in de Johanneshof. Vragen/opmerkingen  kunt  

u vóór 16 oktober a.s. indienen bij penningmeester 
Jeroen Wildenbeest, telefoon 372448 of email: 
jeroen.wildenbeest@gmail.com  
Voor de kerkenraadsvergadering van 18 oktober a.s. 
zal de jaarrekening  worden geagendeerd om te  
worden vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2016 en de begroting voor 
2016.  (bedragen x  € 1.000,-) : 

 

      Rekening         Begroting  

Baten onroerende zaken               33            31 
Rentebaten +dividend                 4         5 
Bijdragen levend geld                 4         4 
Door te zenden collecten                  2          3 
en bijdragen derden                           

                    Totaal baten               43       43 
 

  
Lasten onroerende zaken                 4         4 
Kst. kerkel.act/kerkradio                 4                         4 
Quotum+ kst.organisatie                 4         5 
Diac.+Miss.binnenland                   20       19 
Diac.+Miss.wereldwijd                 11        11 

 

                     Totaal lasten               43       43 
Batig saldo/nadelig saldo  -          - 

 
                                                            Jeroen Wildenbeest 

                                        penningmeester Diaconie 
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De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
Wycliffe,  
Christenvervolging in de Himalaya 
 
(door Bram van Grootheest) 
 
Elke keer als ik verhalen hoor of lees van christenen 
in de Himalaya, ben ik onder de indruk van de grote 
veranderingen die daar plaats vinden. Het Boeddhis-
me en sjamanisme is sterk verankerd in de cultuur. 
Boze geesten zijn nadrukkelijk aanwezig, waardoor 
mensen leven in duisternis en angst. 
 
Tot God Zich laat zien. Door wonderen, door dromen 
of door het leven van een christen. Mensen gaan 
Jezus volgen. Dit roept reactie op. Er is een strijd 
gaande. Jonge christenen worden verbannen uit fa-
milies en gemeenschappen, kerken worden verbrand 
of gesloten. Gelukkig heeft vervolging niet het laatste 
woord. God houdt deze jong gelovigen vast. De chris-
tenen blijven samenkomen, in de stad of in het ge-
heim in kleine groepen. 
 
Sommige taalgroepen hebben de beschikking over 
het Nieuwe Testament in hun eigen taal. God spreekt 
door deze vertaling heen. Dat raakt mij. Recent kreeg 
ik een aantal handgeschreven briefjes van christenen 
uit deze regio. Ik kon het niet lezen, het was voor mij 
een onbegrijpelijke taal. Gelukkig zat er een vertaling 
bij in het Engels. Op deze briefjes las ik enorme dank-
baarheid voor de steun die onze broeders en zusters 
ontvangen vanuit Nederland voor het vertaalwerk 
daar. 
 
Nog veel mensen in het Himalaya-gebergte hebben 
nog nooit van God gehoord. Laten we er alles aan 
doen zodat iedere taalgroep de Bijbel kan lezen in de 
eigen taal. Helpt u mee? 
 
http:// www.wycliffe.nl/ 
 
Deurcollectes oktober 
 
1 okt.  Kerk en Israël (PKN) 
 
Verbondenheid concreet maken 
 
De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar 
kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbon-
denheid met het Joodse geloof het hart van ons ge-
loof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en 
leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, be-
zinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en 
bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke ge-

meenten te inspireren de verbondenheid met Israël 
concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek 
met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk 
toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoe-
tingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijd-
schrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische be-
zinning en informatie over activiteiten rond dit on-
derwerp combineert.  
 
8 okt. Kerkradio 
 
15 okt. KIA-Werelddiaconaat (wereld voedsel dag) 
 
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen 
 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het 
voortdurende geweld, en onder discriminatie en ar-
moede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten 
zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen 
dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. 
Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation 
Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen 
met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun 
productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 
100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in 
het verwerken, verpakken en verkopen van honing. 
De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing 
levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige 
aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van 
ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 
80% terug te dringen.  
 
22 okt. De Glind 
 
29 okt. Kia Najaars zending 
 
Opbrengsten collectes juli en augustus 
 
2-juli Jeugdwerk, (PKN)   € 84,52  
9-juli Kerkradio    € 54,85  
16-juli Orgelfonds    € 54,00  
23-juli Eigen project diaconie   € 49,15  
30-juli Pastoraat    € 45,00  
6-aug Energie                  € 49,96  
13-aug KIA-Zending    € 47,80  
20-aug Family Help Program   € 54,10  
27-aug Onderhoud gebouwen   € 69,23 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 
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LOURDES 
een plek waar hemel en aarde elkaar raken. 
 
Bij de meeste rooms-katholieken en protestan-
ten roept Lourdes gedachten op aan Maria, de 
moeder van Jezus. De plaats behoort met Rome 
en Santiago di Compostela tot de bekendste 
bedevaartsplaatsen van Europa. Over Lourdes is 
veel te vertellen en Hetty Bresser wil ons mee 
nemen naar deze bijzondere plek.  

 
      
"Deze plek, waar Maria  lang geleden verscheen 
aan Bernadette, een eenvoudig meisje, is een 
plek waar hemel en aarde elkaar raken", zegt 
Hetty. Mensen die er geweest zijn zeggen: "Je 
komt er altijd beter vandaan". Mensen doen er 
nieuwe energie op.  
 
Wilt u er meer over horen, kom dan naar deze 
avond. Hieronder de gegevens. 
 
Leiding pastor Hetty Bresser 
Locatie Johanneshof 
Datum  donderdag 12 oktober 2017 
Tijd  20.00 - 22.00 uur 
Info  Sjors Tamminga , 0544 - 37 27 52 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
 
 
 

ODE  AAN  DE  DODEN 
 

 
 
Het is gebruikelijk op de eerste woensdag van de 
maand november een dankdienst te houden. 
Dank voor alle gaven die we kregen. Na de diesnt 
wordt er aandacht besteed aan een thema. 
Dienst en avond kunnen beide, maar ook afzon-
derlijk bezocht worden.  
 
Op de avond van Allerheiligen schenken we aan-
dacht aan het gedenken van hen van wie we 
door de dood afscheid moesten nemen. In de 
Katholieke Kerk is Allerheiligen een hoogfeest. 
De feestdag viert de nagedachtenis aan alle hei-
ligen en martelaren. De volgende dag wordt Al-
lerzielen gevierd. Dan worden overledenen her-
dacht en wordt een requiemmis opgedragen. 
 
In veel protestantse kerken worden de overlede-
nen herdacht op de zondag voor Advent ge-
naamd Eeuwigheidszondag.  
We hopen deze avond, na de dankdienst, op een 
goed en open gesprek over de waarde en de 
vormen van gedenken. 
 
Leiding Ds. Hans Hinkamp 
Locatie Johanneshof      
Datum  woensdag 1 november 2017 
Tijd  dankdienst: 19.30 uur 
  thema avond: 20.30  - 22.00 uur 
Info  Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
                    
                     

 
De commissie Vorming en Toerusting 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Op maandag 18 september was er, na de zo-
merstop, weer de eerste ouderenmiddag.  
Veel bekende bezoekers waren weer present! 

Onze gasten waren:   Het harmonicaduo  
mevrouw R. Oosterholt en de heer J. te Molder. 
Mevrouw T. de Bruijn heette iedereen van harte wel-
kom en opende de middag met een meditatie over 
Romeinen 6. Daarna zongen we Lied 116  vers 1 & 3. 
 
Het muzikale duo kon daarna van start gaan. Ze ver-
telden wat ze zoal deden:  muziek maken bij mensen 
in verzorgings- of verpleeghuizen. Daar genieten ze 
erg van en als de mensen ontspannen en blij worden 
is hun missie geslaagd.  
Ook bij ons was er al snel herkenning bij het spelen 
van liedjes van vroeger. Zo hoorden we b.v.: het Gel-
ders Volkslied—Daar bij die molen—De klok van Ar-
nemuiden. Af en toe kwam er al wat geluid van de 
toehoorders, een beetje mee zoemen of een tekst die 
enkelen nog wel wisten.  
Een pauze was welverdiend en werd opgevuld met 
het genieten van een kopje koffie of thee waarbij iets 
lekkers. Toen kwamen er ook vragen los over het 
bespelen van de harmonica. Wat is het verschil tus-
sen een accordeon en een harmonica? 
Dit werd na de pauze door de muzikanten uitgelegd. 
Een harmonica  is een instrument dat veel lijkt op een 
accordeon maar werkt in technische zin op een heel 
andere manier. Het wordt slechts door een kleine 
groep mensen bespeeld.  Jongeren zijn er nauwelijks 
meer die hiervoor interesse hebben. 
Er  volgden nog veel leuke nummers o.a. 
Aan het strand stil en verlaten en als laatste een ech-
te meezinger:  Auf Wiedersehen! 
  
Mevrouw De Bruijn bedankte de gasten voor hun 
optreden en wenste een ieder wel thuis en een tot 
ziens op onze volgende middag. 
 
          Namens alle medewerkers een hartelijke groet  
                                                         Annie Bosman 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Reis Heroldgroep 
 
Naar aanleiding van het 30 jarig jubileum van het 
uitwisselingsprogramma Lichtenvoorde-Herold  ver-
trokken wij vrijdag 15 oktober naar Neukirchen in de 
deelstaat Hessen. De reis liep voorspoedig en om half 
vier waren wij op de plek van bestemming, het evan-
gelisch kerkelijk centrum aldaar.  
 
Onze Duitse vrienden en vriendinnen, uit Herold in 
het Erzgebergte, waren al aanwezig en na een harte-
lijk begroeting en koffie met gebak hadden we uitge-
breid de tijd om met elkaar bij te praten. 
Om zes uur was er een broodmaaltijd in buffetstijl.  
Na een plezierige avond, verzorgd door de groep uit 
Lichtenvoorde, lagen we om half elf in bed. 
De volgende morgen vroeg  op voor het morgenlof en 
daarna ontbijt. 
Om tien uur verzorgde Pfarrerin Glöckner een bijbel-
lezing. Daarna werd er in groepjes over gediscussi-
eerd. Wel interessant maar pittig. 
Na een goed verzorgde lunch brachten wij een be-
zoek aan de stad Neukirchen. In het sprookjesmuse-
um  werd een sprookje van de gebroeders Grimm 
verteld door een fee. Ook beklommen wij de kerkto-
ren met een prachtig uitzicht over de stad. Daarna 
koffiedrinken op het hoogste punt van de stad 
‘Knüllköpfchen’. 
 
De mensen uit Herold vertoonden die avond een foto 
impressie van de afgelopen dertig jaar. 
Zondagmorgen weer vroeg op voor het morgenlof, 
daarna ontbijten en vervolgens naar de kerk voor een 
dienst. Er werden die morgen twee kinderen ge-
doopt. 
Als groep hebben we voor in de kerk gezongen met 
een groet uitgesproken door Pfarrerin Glöckner en 
Hans Tornij. 
Na de lunch bezochten wij de ‘altstadt’. Een bezichti-
ging van de oude binnenstad met een prachtige kerk 
uit ca. 1500. 
 
‘s Avonds was er de Lichtenvoordse kerkquiz verzorgd 
door Hans Tornij en Nieke Hoitink. Vervolgens nog 
een quiz met plaatjes uit de bijbel. 
Om de volgende morgen uitgerust huiswaarts te 
kunnen keren  op tijd naar bed. De terugweg is goed 
verlopen, tot we thuis kwamen en werden over-
spoeld door ‘moeder natuur’! 
Is uw interesse voor zo’n uitwisselingsweekend ge-
wekt, neem dan contact met ons op. 
 
                                                                       Martin Meijer 

 
 
 

 

 

PVG-middag 16 okt. 2017 
mevrouw G. Stronks  

verhalen uit eigen werk 
14.30 uur 
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Langs de zijlijn 
 
Erwin geeft in dit verhaal van Christine van Reeuwijk 
na een scooterongeluk met vrijwilligerswerk zijn 
leven opnieuw vorm. En zijn wijkpredikant staat op 
dankdag extra stil bij gewas en stille arbeid. 
 

Dankdag 
 
‘Ja maar jij kunt ’s morgens toch ook lekker in je bed 
blijven liggen en hebt het toch ook makkelijk,’ zei Erwins 
wijkpredikant. 
‘Al die leeftijdgenoten van jou met hun ‘wij hebben het 
zo druk-druk-druk’ hebben toch gewoon ook gelijk?’ 
 Wat kregen we nou, Erwin dacht dat zijn wijkpredikant 
hem juist zo goed had begrepen nadat hij hem uiteinde-
lijk toch maar had toevertrouwd dat hij zich afgeschre-
ven voelde. Tranen welden op, wat was hij boos, ver-
drietig, teleurgesteld. 
Maar toen keek hij op en zag hij het bewogen gezicht 
van zijn wijkpredikant.  
Hier wilde hij Erwin hebben. Hij had hem bewust met 
het onbegrip geconfronteerd en moest nu hij na zijn 
scooterongeluk arbeidsongeschikt was verklaard en een 
rouwproces doormaakte bij zijn diepste pijn komen. 
Zodat hij zijn leven opnieuw inhoud kon geven en 
staande kon blijven in de prestatiemaatschappij.  
 
En de krantenkoppen over een nijpend tekort aan lera-
ren, en vooral aan meesters in het basisonderwijs ook 
weer aankon. 
Erwins tranen bleven maar stromen, wat zou hij toch 
graag weer voor de klas staan. 
‘Je bent een kostbaar mens Erwin,’ zei zijn predikant na 
een aantal waardevolle vervolggesprekken. ‘En wat mij 
betreft ben je arbeidsgeschikt verklaard. Vrijwilligers-
werk of mantelzorg is toch ook werk?’ 
Erwins handicap was vrij onzichtbaar en alles wat hij 
deed ook. 
Het kwam er eigenlijk op neer dat hij nog redelijk veel 
kon, maar dan heel gedoseerd en op zijn tijd. 
’s Morgens moest hij altijd eerst even op gang komen, 
maar tussen de middag liet hij graag de hond van de 
buren uit. 
 
Hij gaf om de aarde, om de schepping, om mensen. En 
was zelfs weer als vrijwilliger op zijn oude basisschool 
aan de slag gegaan. Hij hielp mee met een project over 
klimaatverandering en genoot intens van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 

‘Zou jij juf willen worden,’ vroeg hij zomaar ineens aan 
een meisje uit groep vijf. 
Ze wees naar een klasgenoot naast haar en zei: ‘Nee, 
want als ik dan naar hem kijk...’  
 
Ook was hij schuldhulpmaatje geworden, hij nam sa-
men met degenen die hij begeleidde de administratie 
door, bekeek folders, ging mee naar de supermarkt, 
lette op de koopjes, tot de ander het zelf weer kon.  
En hij onderhield de moestuin van een gemeentelid. 
Hij kreeg dan wel eens een maaltje bonen mee, ook 
voor minder draagkrachtige mensen.  
En dronk steevast een kop thee met deze mevrouw die 
zijn oma had kunnen zijn.  
Hij luisterde naar haar als ze wat bedrukt was omdat 
er weer honderden migranten op de Middellandse Zee 
waren omgekomen, maar kreeg haar ook weer aan het 
lachen als hij nog gauw even over de kinderen op 
school vertelde.  
 
Erwin deed wat hij kon en was er een meester in ge-
worden om elke keer weer vrede in zichzelf te vinden.  
En natuurlijk deed het hem buitengewoon goed dat de 
preek dit jaar op dankdag voor hem geschreven leek te 
zijn.  
Zijn wijkpredikant sprak over alles wat groeide, op het 
land en in jou, gaf Erwin een knipoog en dankte God 
voor gewas en stille arbeid.  

Christine van Reeuwijk  
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Steun Ethiopische vrouwen 
Project diaconie 
 
Ik wil u  graag op de hoogte brengen van het laatste 
nieuws wat betreft de organisatie van onze reis naar 
Ethiopië en van de ontwikkelingen op het gebied van 
het WRAPS project. 
 
Het WRAPS project (Washable, Reuseable, Afforda-
ble, PadS) 
Er worden volop setjes wasbaar maandverband ge-
produceerd. Er is veel vraag naar. Ondertussen zijn er 
al 7 naaisters volledig in dienst en ze zijn erg blij met 
hun werk.  
Er worden steeds meer scholen bezocht door Allison 
en Ingeborg (echtgenoten van de Amerikaanse gy-
naecoloog en van de Noorse radioloog). Ze geven 
voorlichting m.b.v. een leuke powerpoint presentatie 
op het gebied van menstruatie, hygiëne en voort-
planting. De meisjes zijn hier erg blij mee want het 
bespreken van deze onderwerpen is taboe. Daarna 
krijgen de schoolgaande meisjes een setje wasbaar 
maandverband mee. Ze kunnen hiermee naar school 
blijven gaan en hoeven niet meer thuis bij de hut te 
blijven als ze menstrueren. Dit stimuleert het onder-
wijs van meisjes enorm.  
 

Het blijkt dat moeders en andere vrouwelijke familie-
leden ook graag een set wasbaar maandverband wil-
len kopen. Er is een klein winkeltje naast het naaiate-
lier gecreëerd en daar werken een paar gehandicapte 
vrouwen. Er bestaat in Ethiopië geen uitkering voor 
de gehandicapte medemens en ze zijn vaak afhanke-
lijk van de familie. Ze zijn enorm blij met deze baan: 
ze voelen zich nuttig en verdienen hun eigen geld!  
 
Het naaiatelier heeft recent een prachtige opdracht 
gekregen. Ze mogen 5000 sets gaan produceren voor 
een organisatie die ontwikkelingswerk in Ethiopië 
financiert! Allison zal hiervoor extra naaisters oplei-
den. Ook heeft ze extra naaimachines, stoelen voor 
de naaisters, werktafels, etc. nodig. Hiervoor willen 
we uw gedoneerde geld besteden. Ook zou ze graag 
een lockmachine willen hebben. We hebben er één 
gekregen en deze gaat mee in de bagage. We zullen 
ook tassen vol garen meenemen.  
 
Ik besef dat zonder de enorme inzet van Allison en 
Ingeborg dit allemaal niet mogelijk zou zijn. Ik heb 
dan ook een zeer diep respect voor deze dames die 
alles doen vanuit hun geloofsovertuiging!  
Er worden zoveel meisjes en vrouwen geholpen, 
vrouwen die hun werk kunnen doen waardoor ze       
                                           eten kunnen kopen voor hun 

kinderen, meisjes die onder-
wijs kunnen volgen, naaisters 
en de gehandicapte vrouwen 
die een mooie baan hebben! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naaisters hebben een 
opleiding gedaan en een 
certificaat gekregen. Een 
paar foto’s van het 
naaiatelier, een bezoek aan 
een school en van het 
winkeltje.  
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Ik heb dit niet kunnen dromen toen ik 4 jaar geleden 
met een tekeningetje naar een naaiatelier in Soddo 
ging om wasbaar maandverband te laten maken voor 
de kraamvrouwen in de kliniek.  
Waarschijnlijk was het een goed moment en gelukkig 
ben ik de juiste mensen tegengekomen.  We hebben 
wel besproken samen om daar mensen op te leiden 
die Allison en  Ingeborg evt. kunnen helpen of het 
kunnen overnemen indien nodig. Hier hebben de 
dames hun maatregelen al voor genomen.  
 
 
Voorbereiding voor de reis. 
We zijn bezig om de officiële documenten aan te 
vragen voor een werkvergunning etc. Dit kost veel 
tijd. We hebben alles bewaard van de reis in 2015 en 
het zal deze keer zeker wat gemakkelijker gaan om-
dat we nu de wegen beter weten te bewandelen. 
Maar...de regering is strenger geworden t.a.v. de 
goede documenten en de invoer van spullen. Ook zijn 
we spullen aan het verzamelen en inkopen.  
  
Er heeft een verbouwing plaatsgevonden in het pavil-
joen verloskunde en gynaecologie. Er zijn meer ver-
loskamers gebouwd (nu hoeven er hopelijk niet meer 
2 vrouwen naast elkaar te bevallen ;-). Ook is er een 
Couveuseafdeling gemaakt. De verpleegkundigen zijn 
dan ook heel blij dat Monique Jacobs (kinderarts in 
het Slingeland ziekenhuis) meegaat, omdat er daar nu 
geen kinderarts aanwezig is. We willen daarvoor dan 
ook graag wat apparatuur schenken om zoveel moge-
lijk zieke en te vroeg geboren pasgeborenen te hel-
pen.  
 
 
 

We zijn volop rompertjes en hydrofielluiers aan het 
verzamelen. Hydrofielluiers, omdat Pampers te duur 
zijn en er is ook geen goed afvalsysteem. Daarom 
hebben we vorige keer voor de afdeling een tweede 
wasmachine geschonken.  Ik heb een oproep gedaan 
via Facebook en dit geeft héél veel reacties. Vele 
mensen komen spullen brengen naar de kraamafde-
ling of naar de verloskundigenpraktijk Nona.  
 
Schoenen 
Vorige keer hebben we schoenen meegenomen, wat 
een enorm succes was! Schoenen zijn daar erg duur 
en mensen moeten er vaak een jaar voor sparen 
(schoenen kosten ca. €40, maar dit is ook het gemid-
delde maandsalaris...) Dit is de reden dat ze vaak op 
blote voeten lopen of op plastic slippertjes. We heb-
ben de schoenen gericht uitgedeeld aan bijv. kraam-
vrouwen die in de bergen wonen en ver moeten lo-
pen, aan oudere mensen (zonder pensioen), aan stu-
denten die uren moeten lopen om naar school te 
kunnen gaan, aan werknemers van SCH zoals keu-
kenhulpen, schoonmaaksters, tuinmannen etc., die 
een heel laag salaris hebben. We nemen vooral 
sportschoenen en sneakers mee omdat die door zo-
wel vrouwen als mannen gedragen kunnen worden. 
Dus als u misschien nog schoenen in de kast hebt 
liggen, die u niet meer draagt..? Het hoeft zeker niet 
nieuw of modieus te zijn als er maar een goede zool 
onder zit, omdat er daar zoveel stenen zijn waar je 
overheen moet lopen. De Ethiopiërs zijn er ongeloof-
lijk blij mee! Het is ontroerend om dit te zien... ( zie 
website www.steunethiopischevrouwen.nl/ nieuws, 
ook ‘oudere berichten’)  
 
                                                       Met vriendelijke groet, 
                                                                   Marieke Peulers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe pavil-
joen voor de  
verloskunde en 
gynaecologie 
 

http://www.steunethiopischevrouwen.nl/
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
Praotpaol 
 
Naodat Ineke bi’j ’t tankstation af eraekend hef, stapt 
ze weer in en start de auto. Maor ’t blif doodstille. 
Geïrritaerd draait ze de slöttel nogmaols umme, maor 
meer as “jieuw-jieuw-jieuw”, kump der neet uut. Ze 
probaert ’t nog een paar keer, maor ze krig ‘m neet 
an de praot. De mensen an de andere pompen kiekt 
eur meewarig an. Ne enkeling zelfs met leedvermaak. 
Tsja, daor schöt ze ok niks met op en der zal toch wat 
motten gebeuren. Bi’j de pompe blieven staon, geet 
ok neet. Ze zucht. Dat hef zee dan weer. Nao ne lan-
gen drokken dag, endelijke op weg naor huus, ha-j 
autopech.  
Ze geet terugge naor binnen en vrög of iemand eur 
misschien kan helpen. De man achter de kassa löp 
met eur met en probaert ’t ok een paar keer. Hee 
schudt zien heufd: “Dat geet neet lukken”, zeg e. “Ik 
denke da-j der iemand bi’j mot halen.” Ineke knikt. 
“Heb i’j ’t tillefoonnummer van de ANWB? Dan hoof 
ik ’t neet op miene mobiel op te zeuken. I’j hebt hier 
soms zo’n slecht bereik.” De man hef ‘t nummer bi’j 
de kassa liggen en al snel krig ze iemand an de lijn: “Ik 
komme der an. Met een kwartaerken bun ik bi’j ow”. 
Daornao drukt ze samen met de man de auto naor de 
kante.   
 “ ’t Is toch nog wal een geluk bi’j een ongeluk dat de 
auto hier stille ging staon”, dech ze. “Ha-k dat toch 
argens onderweg motten kriegen. De laatste waeken 
was eur op evallen dat de praotpööle van de ANWB 
allemaole een wit mutsken draagt. “Buiten wer-
king”steet derop. In de krante had ze ‘t bericht elae-
zen dat de praotpaol neet langer neudig is. Mensen 
hadden allemaol wal een mobiel bi’j zich en konden 
daormet, in noodgevallen, contact opnemmen met 
de ANWB. De praotpööle wordt binnenkort allemaole 
verwijderd. “Daormet geet weer een vertrouwd 
beeld uut de samenlaeving weg”, dech ze terwijl ze 
steet te wachten op de monteur. “Al ha-j ’t elaezen in 
de krante en wet i’j dat ’t geet gebeuren, toch bunt 
sommige dinge dan, zonder da-j ’t echt in de gaten 
hebt, gewoon opens verdwenen. Net as de tillefoon-
cel. Later, toen ze der neet meer stonden, had ze ‘t 
jammer evonden dat ze der nog neet ’s ne kaere ex-
tra good naor ekekken had. No ze teruggedech an de 
tillefooncel, kan ze ‘m bi’jnao roeken. Der hing altied 
zonne aparte locht in dat kleine höksken. Daordeur 
duren de tillefoongesprekjes nooit lange. I’j waren 
bli’j da-j weer buten stonden. En dan dee tillefoon-
beuke, wee-j zo naor bovven konden klappen. Heel 
Nederland kon i’j opzeuken in dee gidsen.  
 
Dan steet de monteur naost eur. Hee stelt zich veur 
en vrög wat ’t probleem is. “Ik krieg ‘m neet meer an 

de praot”, zegt ze. “’k Heb niks an de auto emarkt, 
hee meek gin raar geloed of zo, maor naodat ik 
etankt hadde, kreg ik ‘m neet meer an.” De monteur 
pakt zien gereedschap en löp naor de auto: “Wi’j zölt 
’s kieken of mien dat wal geet lukken”, zeg e. “Dat 
hop ik toch”, zeg ze lachend. Terwijl de man an de 
gange geet, vrög ze of hee ok zin hef in een bekertjen 
koffie. “Ikke  tenminste wal”, zeg ze. Wannaer ze met 
de twee bekertjes koffie teruggekump, veg de mon-
teur net ziene hande alwaer schone an ne poetsdook. 
“’t Is veur mekare, hee dut ’t weer! ’t Was maor een 
klein ding”, zeg e. Wat der no precies an de hand 
was, daor begrip ze neet alles van, maor ’t belang-
riekste is dat e weer löp! “Hartstikke fijn! Niks is zo 
vervelend as ne auto wee onderweg geet staon”. De 
monteur knikt. “Maor dan bunne wi’j der gelukkig 
nog. Altied bereikbaor”, zeg e.  
Zo kump ’t gesprek, terwijl ze naost de auto de koffie 
opdrinkt, op de praotpaol. “Kreg i’j nog wal ’s ne op-
roep via de praotpaol?” vrög Ineke.  

 
“Heel enkel. Eigenlijk te verwaarlozen. De mensen 
belt teggenweurdig met de mobiel.” 
 
Ze praot nog effen deur ovver zien wark en hee ver-
telt ovver ontmoetingen depe in de nacht. Ovver de 
gesprekken wee-j dan zomaor met iemand kriegen 
könt. Ho ’t dan nog wal ’s veurkump, dat iemand zien 
persoonlijke verhaal verteld. “Zomaor, veur de voest 
weg”, zeg de monteur. “Ik kan ow neet ens vertellen 
ho dat begunt. Misschien is ’t de opluchting dat ze 
wieter eholpen wordt, dee hun löt praoten of mis-
schien de onbekendheid van mien as persoon. Ze 
zegt jo ok wal, dat ’t soms nog makkelijker is een 
verhaal an ne vrömden te vertellen dan an owwe 
familie. I’j könt ow verhaal kwiet, ’t kump neet wieter 
en toch lucht ’t op.” Hee dech nao. “Soms verbaast ’t 
mien, ho vake ik dan nog eenzame mensen treffe. Ze 
hebt wal bekenden, maor echte vrienden... Dee men-
sen gaot de meeste tied allene deur dit laeven.” Ze 
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knikt, ze kan zich der wal wat bi’j veurstellen, al 
schruk ze der ok weer van. “Ik bun altied bli’j da-k 
neet allene de auto heb können maken, maor op dee 
manaere ok nog wat veur de mensen kan beteke-
nen”, zeg e, terwijl e zien lööge bekertjen in de prul-
lebak gooit. “Dat mek dit wark extra mooi.” Onder-
tussen hef e alweer ne volgende oproep en naodat 
hee de gegevens van eur op eschrevven hef, geft ze 
mekare de hand en vertrök de monteur. Ze kik ‘m 
nao en zut twee rode achterlechten verdwienen in de 
aovend. Zomaor, deur autopech, onverwachts ne 
ontmoeting bi’j een tankstation. Waarschijnlijk zut ze 
‘m nooit weer. Maor toch was der effen een open-
hartig gesprek. Ineke draait zich umme, gooit ok eur 
lööge koffiebekertjen weg en stapt in um op huus an 
te gaon.   
 
Onderweg dech ze nao ovver wat de man hef ezegd 
ovver de persoonlijke verhalen wee mensen soms an 
‘m vertellen. “Eigenlijk”, dech ze glimlachend, “zol de 
praotpaol een tweede laeven motten kriegen. Neet 
langs de snelweg, maor gewoon argens in een dorp of 
stad. Veur een mense dat effen anspraak neudig hef, 
of misschien anoniem zien hart wil luchten. Ze grin-
nikt effen um eur eigen gedachten. Ze zut ’t al veur 
zich, maor toch…de gedachte mag dan grappig wae-
zen, ‘t probleem van de eenzaamheid neet. Dat be-
steet wal degelijk en deur zo’n gesprek met iemand 
onderweg, zet eur dat no an ’t denken ovver wat 
mensen veur mekare könt en mögt betekenen. Op 
allerlei gebied, maor zeker ok um te denen as een 
luusterend oor, as “praotpaol” veur de ander.  
 
                                                 Thea Onnink-Stronks       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levende namen. 

 

Samen gedenken op zondag 29 oktober 2017. 

 
Het bestuur van de Stichting Levende Namen nodigt 
u wederom van harte uit om deel te nemen aan de 
rondgang, waarin op een heel bijzondere en persoon-
lijke manier elke bezoeker zijn/haar overledene(n) 
kan gedenken. 
Een sfeervolle laat-middag- en vroege avond-
bijeenkomst langs een looproute van circa 1.200 me-
ter met gepaste muziek, ook nieuwe kunstvormen en 
rituelen, licht, poëzie, warmte en ruimte voor ont-
moeting en vooral voor stilte. Er is ruimte voor ver-
driet, troost, maar ook voor mooie herinneringen. 
Door het noemen van de namen houden we onze 
overledenen levend. Zo blijven ze in onze herinnering 
(waar en wanneer ze dan ook begraven of gecre-
meerd zijn) en zo blijven we hen meenemen in ons 
hart. 
 
Vele vrijwilligers uit Lochem e.o. zullen u op zondag 
29 oktober aanstaande de weg kunnen wijzen langs 
tal van mooie en bijzondere punten op deze route. 
We hopen velen opnieuw te mogen begroeten. 
 
Plaats:  Nieuwe Begraafplaats 
Adres:  Zutphenseweg - Lochem 
Datum:  zondag 29 oktober 2017 
Tijd:  17.00 –20.30 uur 
 
(In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.) 
 
Wilt u alvast kennis met ons maken en/of heeft u 
vragen? 
 
Kijk op: www.levendenamen.nlof contacteer ons via 
E-mail: levendenamen@gmail.com 
 
 
                                                       Met vriendelijke groet, 
                                   namens Stichting Levende Namen 
                                                            Pieter W.H. Heinstra 

                                                                            (voorzitter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

http://www.levendenamen.nl/
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Kerkelijk centrum Johanneshof 
 
Nu het kerkblad “Op Weg” bij ieder lid van onze pro-
testantse gemeente wordt bezorgd willen we de ge-
legenheid aangrijpen om de gebruiksmogelijkheden 
van de Johanneshof ruimer onder de aandacht te 
brengen.  
Sinds de opening wordt door velen gebruik gemaakt 
van de Johanneshof. 
Natuurlijk voor de kerkelijke activiteiten: de vergade-
ringen van de diverse colleges, bijeenkomsten van 
vorming en toerusting, PVG, de inloopmorgen, open 
tafel en dergelijke. 
Ook  andere personen en groepen weten de weg 
naar de Johanneshof te vinden en maken graag ge-
bruik van een van de beschikbare ruimten. De ge-
bruiksdoelen zijn zeer divers. Genoemd kunnen wor-
den o.a.: zangles, yoga, Weight Watchers,  toneel- en 
koorrepetities, cursussen en informatiebijeenkom-
sten. 
Daar we meerdere ruimten beschikbaar hebben van 
verschillende grootten zijn er meerdere grotere en 
kleine bijeenkomsten gelijktijdig mogelijk. Verder zijn 
er allerlei faciliteiten beschikbaar met geluid, beamer 
e.d. Kortom, er zijn vele mogelijkheden.  
 
 

 
 
 

Onze gastheren/-vrouwen heten u graag welkom en 
zullen hun best doen het u naar de zin te maken en u 
“thuis” te doen voelen.  
Aarzel niet, indien u of uw vereniging een ruimte 
zoekt voor een bijeenkomst o.i.d., contact op te ne-
men of anderen in uw omgeving te wijzen op de mo-
gelijkheden van de Johanneshof (en eventueel de 
Johanneskerk voor bijvoorbeeld een concert). De 
Johanneshof is toch ook een beetje van u?    
Ook rondom begrafenissen is de Johanneshof een 
plek om samen te komen, al dan niet na een rouw-
dienst in de kerk,  voor het condoleren van de nabe-
staanden. Daarbij kan voor koffie/thee, cake of be-
legde broodjes worden gezorgd.  
De beheerderscommissie brengt het vorenstaande 
graag onder uw aandacht en mocht u dus op zoek zijn 
naar een passende ruimte in ons kerkelijk centrum 
neem dan contact op met onze beheerder (telefoon-
nummer en e-mailadres zie voorlaatste pagina van de 
omslag) om te informeren naar de mogelijkheden. 
   

Namens beheerderscommissie Johanneshof 
                                                            Flip de Bruijn  
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Kliederkerk op 1 oktober 
 
Kliederkerk is een speelse activiteit voor kinderen en 
de mensen om hen heen. Het is gericht op kinderen 
van 0 tot 12 jaar, met hun (groot)ouders. De deelne-
mers zijn een bonte verzameling van mensen, met al 
dan niet een gelovige of kerkelijke achtergrond. Op 
het menu staat een creatief en eigenwijs programma, 
met een verhaal en afsluitend een maaltijd. 

 
De Kliederkerk staat deze keer in het teken van de 
Joodse achtergrond van de kerk. Aan ideeën geen 
gebrek. Knutselen, een spelletje, wat lekkers? 
Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar  
wat het precies wordt? Dan is er maar één mogelijk-
heid: zelf komen! We sluiten af met een gezellige 
maaltijd. 
De Kliederkerk is op zondag 1 oktober, ‘s middags van 
16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof (bij de Johannes-
kerk) in Lichtenvoorde. Om te weten hoeveel mensen 
er komen is het handig om je vooraf aan te melden. 
Graag naam en aantal personen doorgeven vóór 30 
september, via het emailadres: kidskerk@gmail.com. 
De deelname is gratis. Welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopdienst op 1 oktober 
 
Zondag 1 oktober vieren we in een feestelijke dienst, 
met de ouders Erwin en Nicolien en zusje Maggie, de 
doop van Lennon Beverdam.  
Traditiegetrouw schenken we op deze eerste zondag 
van oktober ook aandacht aan de verbondenheid van 
Kerk en Israël, de Israëlzondag. Al met al een bijzon-
dere kerkdienst. Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Volg de weg 
Wie heeft de meeste druiven geplukt? 
Door de weg te volgen kom je er achter. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Zondag 29 oktober is het Bijbelzondag. Vlak voor 31 
oktober, precies 500 jaar na de kerkhervorming, die 
de Bijbel opnieuw centraal stelde. In dit Reformatie-
jaar zullen honderden kerken op Bijbelzondag in een 
feestelijke dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, 
onder het thema: ‘Vier je Bijbel’. 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) nodigt ker-
ken met dit thema uit om aandacht te geven aan de 
betekenis van de Bijbel in hun eigen kring én wereld-
wijd. We kunnen dankbaar zijn voor het feit dat wij 
bijbels in onze eigen taal hebben. Dat is het waard 
om te vieren.mmmiimmmmmmmmmmmmmmmmm            
Kerken kunnen een project steunen voor de versprei-
ding van prentenbijbels in China.  
 
De collecte voor het N.B.G. die op de Bijbelzondag 
wordt gehouden bevelen wij van harte bij u aan. 
 
 

Bijbel voor gevangenen in Suriname 
 
De Bijbel betekent veel voor gevangenen in Surina-
me. Zo kunnen ze kennismaken met een nieuw, an-
der leven. Daarom geeft het NBG bijbels aan gevan-
genen die geraakt zijn door de bijbelse boodschap.  
Enige tijd geleden was directeur Rieuwerd Buitenwerf 
van het NBG op werkbezoek in Suriname. Daar sprak 
hij onder meer met (ex-)gevangenen. In hun verhalen 
klonk door dat Surinamers worstelen om het hoofd 
boven water te houden. Ze ondervinden dagelijks de 
gevolgen van inflatie, onverwachte prijsstijgingen en 
een wankel politiek en economisch systeem. 
 
Kennismaken met de Bijbel 
Maar Buitenwerf zag ook met eigen ogen wat de 
Bijbel kan doen voor mensen die verkeerde stappen 
gezet hebben in hun leven. Bijvoorbeeld voor ex-
gevangene Ortwin Gordon Bispham. Hij leerde in de 
gevangenis bidden en Bijbel lezen. Dit veranderde 
zijn leven. ‘Altijd was ik the man geweest. Nu was 
daar ineens iemand die zoveel groter is dan ik.’ 
Het NBG voert actie voor bijbels voor Surinaamse 
gevangenen. Op die manier kunnen mensen zoals 
Ortwin kennismaken met de Bijbel.  
 
Digitale Bijbel wereldwijd in opmars 
 
Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal ge-
lezen, blijkt uit cijfers van United Bible Societies. Lag 
in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog on-
der de 200.000, in 2016 is dit aantal gestegen naar 
ruim 3 miljoen. 

Naast de groei van digitale bijbelverspreiding, groeit 
ook de wereldwijde bijbelverspreiding in print. Voor 
het derde jaar op rij verspreidde United Bible Socie-
ties in 2016 meer dan 400 miljoen gedrukte bijbels en 
bijbelgedeelten. Het NBG verspreidde 280.000 bijbels 
en 125.000 bijbelmaterialen voor kinderen. Daar-
naast werden met steun van het NBG 45.000 mensen 
bereikt met een luisterbijbel. 
                      
                             Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 

 
 

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 oktober is op za-
terdag de 28e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20  
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 5 november 2017. 
Kopij moet uiterlijk maandag 23 oktober 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 1 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
doopzondag/Israëlzondag 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: kerk en Israël 
 
zondag 8 oktober 
10.00 uur ds. A.C. van Voorst, Sinderen 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: kerkradio 
 
zondag 15 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: kia-werelddiaconaat 
 
zondag 22 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: mevrouw Houwers 
deurcollecte: De Glind 
 
zondag 29 oktober 
10.00 uur ds. G. de Pender, Varsseveld 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: kia-najaarszending 
 
woensdag 1 november 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
dankdag  
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
zondag 5 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
bijbelzondag 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte:  NBG 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de 
Johanneshof 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 


