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Geleuf ’t no maor 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zegen 

 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 

 
Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat met vrede 

 
Tekst: Andries Govaart 
(Liedboek pagina 1335) 
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Beelden. 
 

Zoveel beelden zijn er. Beelden in je hoofd. 
Beelden op tv. Beelden in een museum. Beelden 
in je dorp. En misschien ook wel beelden in je 
eigen huis of tuin.  Vaak beelden die mensen 
met eigen handen gemaakt hebben. En niet 
zomaar. Ze legden er iets van zichzelf in.  

Probeerden er iets mee over te brengen misschien.  
 
Zulke beelden zijn van alle tijden. Was onlangs in het 
Afrika museum. Daar wemelde het van de beelden. 
Groot en klein. Superoud en modern. Sober en kleur-
rijk. Ogen tekort kwam je. En al die beelden vertelden 
iets over de geschiedenis van Afrika. Over de bewo-
ners van Afrika. Over wat hen bezighield. Wat hun 
overkwam. 
 
In de Bijbel ook beelden. Afgodsbeelden vooral. Een 
gouden kalf. Met liefde leverden de Israëlieten hun 
gouden oorringen in om ook maar een godsbeeld te 
hebben. Een beeld dat ze konden aanbidden. Waar ze 
voor konden buigen. En dan komt Mozes de berg af 
en al in het tweede gebod dat God gaf staat het: 
Geen beelden maken en er vervolgens voor buigen. 
Geen beeldenverering!!  
 
Jammerlijk gevolg was (tussen twee haakjes) dat er-
gens in de 16e eeuw met botte bijl alles dat beeld 
was, alles dat kunst was, alles dat mooi was in ons 
land in elkaar geslagen werd in kerken en kloosters.  
 
Beelden. Godsbeelden. Afgodsbeelden. Wat is een 
afgod eigenlijk? Ik zoek wat definities en vind er één 
die me het meeste aanspreekt. Een andere god dan 
de ene God. "Maar wie is de ene god dan?", zal je 
vragen. De ene god zal de God zijn waar jij in gelooft.  
 
En dan dus dat verbod om van God een beeld te ma-
ken. Om vervolgens voor dat beeld te buigen. En toch 
zijn er kunstenaars die het geprobeerd hebben. Die 
geprobeerd hebben om God te verbeelden. Op een 
doek. In een stuk steen. Op een foto. Zoekend naar 
dat grote geheim. Met prachtige resultaten soms. 
Beelden om van te genieten. Niet om voor te buigen. 
Niet om te vereren. Niet om te dienen. 
 
Trouwens, hebben wij niet allemaal de neiging om 
ons een beeld te vormen van God? Alleen geen ge-
sneden beeld. Meestal een beeld in ons hoofd. En als 
je in gesprek gaat merk je dat onze godsbeelden 
overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen ver-
tonen. Verschillen bepaald door leeftijd. Door achter-
grond. Door wat je meemaakte. En je realiseert je 
terdege dat jouw beeld en die van anderen, hoe mooi 
ook, God altijd tekort doen. 

Je kan , denk ik, zeggen dat daar ook een verschil ligt 
tussen een afgod en de ene God. Een afgod laat zich 
vangen in een omhulsel. In een doek. In een beeld. 
De ene God daarentegen is te groot om door ons 
ingekaderd te kunnen worden. Te groot voor een 
gesneden beeld. Te groot voor een beeld in ons 
hoofd. Niet voor niets stond er in  de tabernakel geen 
godsbeeld. Was in de tempel geen godsbeeld te vin-
den.  Maar wel een enorme kandelaar. Symbool voor 
het licht van God. Van de ene God. 
 
Dat is misschien wel een kern van al die beelden die 
we maken van God. Het mogen lichtbeelden zijn. 
Beelden waar het licht doorheen valt. Beelden omge-
ven door licht.  
 
Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Hun 
beeld van God is donker. Angstig. Beangstigend soms. 
Door hun achtergrond. Door wat ze meegemaakt 
hebben. Door wat hun verteld is misschien. Voor 
iedereen, maar in het bijzonder voor hen, het lied 
hieronder . 
 
        De oorsprong van leven en licht 
        is God die zijn woord heeft gegeven 
        dat, niet te weerstaan, is gericht 
        op wording van licht en van leven. 
 
        Die woorden van leven en licht 
        heeft God in de vroegte gezongen. 
        Zijn lied was een scheppend gedicht, 
        zijn stem heeft het duister verdrongen. 

 
        Het duister, de macht van de dood, 
        verdween voor het licht dat God baarde; 
        het licht was zijn schepping tot brood, 
        de vrucht was het leven op aarde. 
 
        Wij zingen een loflied voor Hem 
        die ons door de nacht zal bewaren, 
        want licht zal er zijn waar zijn stem 
        het lied zingt van hemel en aarde. 
 
                                (lied 986 uit het nieuwe liedboek) 
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Ds. Hans Hinkamp   
 

Na een aanloop van 40-dagen mochten we 
weer samen Pasen vieren, met groot en klein. 
Het is ieder jaar opnieuw een feest om op de 
Paasochtend aan te kunnen schuiven aan een 
feestelijk gedekte tafel in de Johanneshof.  

 

De kleurrijke lentebloemen in ons Kyriëkruis geven de 
viering in de kerk altijd een extra feestelijk tintje. Zes 
zondagen lang konden we hier onze gebeden (onze 
‘hartenkreten’) kwijt, met een lichtje, in een gebed 
om het licht van God. Met Pasen vieren we hoe door 
het dreigende duister van de tijden er een nieuw en 
ander licht doorbreekt. Het is een licht, het Licht van 
Pasen, dat ook op ons mag afstralen. Zoals het kruis 
na afloop van de dienst buiten, voor de kerk, een 
boodschap wil uitstralen: ‘het is Pasen!’ Mens leef en 
heb het leven lief! Mens, sta op! Kom overeind uit 
wat je naar beneden haalt, of misschien neerslachtig 
maakt. Mens sta op, omdat de hemel je begroet!  
 

Die Paas ‘spirit’, een geest van geestkracht, bezieling 
en saamhorigheid, was zeker ook aanwezig in onze 
eigen Passion Lichtenvoorde. Het was een enorme 
klus, met heel veel mensen. En soms werd het toch 
wel spannend: doorgaan, of afblazen? Maar er zijn 
momenten dat je gewoon ‘moet doorpakken’, samen 
de schouders eronder en D’ran! En het resultaat 
mocht zeker gezien worden. Het heeft heel wat te-
weeg gebracht onder deelnemers én bezoekers.  
 

 
 

Het levert ook prachtige gesprekken op met heel 
verschillende mensen, met soms heel uiteenlopende 
gedachten. Wat gebeurt er precies als Judas besluit 
om Jezus te verraden? En hoe leg je die intentie dan 
weer neer in woord en daad? Gesprekken over de 
universele kant van het lijdensverhaal van Jezus; over 
het gevecht tegen tegenslagen en blijven vasthouden 
aan je overtuiging. Hoe je door tegenslagen te over-
winnen een rijker mens kunt worden. Of de waarde 
ondervinden van samen het kruis dragen en dan ver-
volgens ook mee opstaan: dat is Pasen!  
 
Zo is er in deze nadagen van Pasen veel om in dank-
baarheid op terug te kijken. Maar niet te lang...  
want we willen ook weer verder. Want Pasen wil 
méér zijn  dan een gebeurtenis. Het mag een ‘gebeu-
ren’ zijn, iets dat aan je gebeurt. Iedere keer op-
nieuw: mee opstaan en het leven zoeken, van harte! 
 

met een opgewekte groet, ds. Hans Hinkamp 
 
 

Muzikale kerkdienst in Johanneskerk 
Op zondag 17 april zullen in de Johanneskerk swin-
gende klanken opklinken. Onze vaste musici, Johan 
Meerdink en Bas Tieltjes, krijgen gezelschap van een 
aantal andere muzikanten. De cantorij gaat onder 
hun begeleiding aan de slag met enkele verrassende 
liederen uit het liedboek.  

 
 
Natuurlijk kunt u zelf in de kerk ook meezingen. De 
toon zal in deze bijzondere dienst worden gezet door 
jazz en bluesklanken, zoals een lied over ‘the prodigal 
son’ (de verloren zoon). Het zijn niet de minste muzi-
kanten die zich daar in het verleden mee hebben 
bezig gehouden! U bent van harte welkom! 
 
 

J-kerk op 17 april 
De J-kerk (Jongerenkerk) is bedoeld voor jongeren 
van 12 - 18 jaar (voortgezet of middelbaar onderwijs). 
Op zondag 17 april, om 10.00 uur, gaan we in de Jo-
hanneshof, weer op eigentijdse (en soms ook eigen-
zinnige) wijze aan de slag met geloven in een wereld 
waar soms van alles van je verwacht wordt.  
J-kerk doet daar niet aan mee: go with the flow... 
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Blankwerk, Groenlo 
 
In de tijd waarin wij leven is er sprake van een bot-
sing van culturen en godsdiensten.  
 

 
 
Een interreligieuze dialoog is op dit moment hard 
nodig. Bedoeld gesprek veronderstelt dat je je be-
wust bent wat je zelf gelooft. Pas dan kun je je relatie 
bepalen bijvoorbeeld ten opzichte van de Islam. Het 
boek van Paul Knitter: “Jesus and the other names” 
en “God, een open vraag” van Anton Houtepen, kun-
nen  ons  een  goede  dienst  bewezen. Gegeven  de  
belijdenis  in Handelingen 4:12  (“Door  niemand  
anders  kunnen wij worden gered, want zijn naam is 
de enige op aarde die de mens redding biedt.”) zoekt 
Knitter van harte het gesprek met wie andere namen 
belijden. Houtepen typeert de godsdiensten als “we-
gen”. Het humanisme van Erasmus noemt hij “het 
beste wat de Abrahams-godsdiensten hebben voort-
gebracht.” Mensen uit alle godsdiensten zoeken de 
waarheid die verlicht, die mensen goed doet, vreugde 
en vrede schenkt. Jezus noemt Houtepen “de unieke 
bode van God”, die de Eeuwige “tot definitieve 
spreekbuis en getrouwe uitvoerder” heeft gemaakt 
van zijn wil. Hoewel Hij gezonden is tot de verloren 
schapen van Israël, vindt Jezus ook buiten Israël groot 
geloof. Knitter stelt dat je het geloof eerder leeft dan 
bezit. Om een goed christen te zijn moet je zowel de 
bijbel als de krant lezen. In het Evangelie gaat de op-
roep tot navolging vooraf aan de oproep tot geloof. 
Uitspraken als Hand.4, vers 12 (zie boven) typeert 
Knitter als liefdestaal: “you are my one and only – jij 
bent voor mij de enige”. Met deze woorden verklaren 
mensen dat ze Jezus, Zijn zaak, zijn toegedaan. In 
onze gesprekken met elkaar werken we aan onze 
identiteit als Christenen. Daarbij opent respect de 
deur om tot verdieping te komen. Alleen al voor een 
leefbaar Nederland een goede zaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabijheid   
Alle zieken, thuis of in het ziekenhuis, sterkte ge-
wenst, de ervaring van de nabijheid van onze Heer. 
Marinus van den Berg verwoordt (wellicht) onze ge-
dachten in het volgende gebed: 
 

Als ik me alleen voel, God,                                   
 als ik me verstoten voel,                                         
als de grond onder mij wegschuift,                       
als ik kou om mijn hart voel,                                  
als ik zoek naar houvast,                                         
als ik me afvraag: waarom toch?        
                                                          

 
als ik in verdriet wakker word- 
Wilt Gij dan mijn herder zijn?  
Zie dan naar mij om,  
neem mij bij de hand, 
laat mij steunen op U. 

 
De tirannie verdrijven   
In dit kerkblad een tweede artikel over het Wilhel-
mus. Ik sta stil bij vorm en inhoud van ons volkslied. 
Ik begin met het volgende citaat: 
 

"Het Wilhelmus neemt onder de volksliederen 
een bijzondere plaats in. Het is het oudste, het 
langste en het onbegrijpelijkste. Het mist elk 
spoor van nationale zelfverheerlijking. Zekerheid 
over de vraag wie het geschreven heeft en wan-
neer bestaat niet". 

 
Deze stellige opmerkingen leest u in een artikel van 
Jaap Hoeksma dat ooit verscheen in dagblad 
“Trouw”. In het opschrift boven dit artikel noemt hij 
het Wilhelmus een vluchtelingenlied. Gelet op de 
tekst is dat zo gek nog niet. In de tweede strofe wordt 
de prins immers als vluchteling getypeerd:  "In Godes 
vrees te leven heb ik altijd getracht, daarom ben ik 
verdreven".  Zo ook in vers 8: "Als David moeste 
vluchten voor Saul den tyran, zo heb ik moeten zuch-
ten met menig edelman". De prins was niet de enige 
vluchteling. In het midden van de 16de eeuw verlieten 
vele duizenden de Nederlanden, zowel om godsdien-
stige en politieke, als om economische redenen. De 
beeldenstorm kan gezien worden als een ontlading 
van de spanningen die er waren. Als reactie stuurde 
de Spaanse koning zijn generaal Alva naar de Neder-
landen om orde en rust te herstellen. In de laatste zes 
coupletten wordt de ellendige situatie, waarin de 
bevolking verkeerde, beschreven. Als leider van de 
opstand tegen Spanje heeft Willem van Oranje ge-
tracht inhoud te geven aan zijn politieke en godsdien-
stige idealen: de eenheid van de Nederlanden, vrij-
heid van geweten, vrijheid van godsdienst en ver-
draagzaamheid. In het vierde couplet wordt verteld 
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wat de strijd heeft gekost. De broer van Willem van 
Nassau, Adolf, sneuvelde in de slag bij Heiligerlee. 
In het jaar 1572 is de tekst van het Wilhelmus her-
schreven tot wat nu ons volkslied is. Er is een acrosti-
chon (naamdicht) van gemaakt op de naam van Wil-
lem van Nazzov. Ieder couplet begint met een letter 
van die naam. 
Pas sinds 1932 is het Wilhelmus het officiële volks-
lied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben velen 
de betekenis ervaren van het Wilhelmus als geestelijk 
verzetslied. Zeker op 4 en 5 mei doet het Wilhelmus 
ons beseffen dat we onder bepaalde omstandighe-
den gedwongen kunnen worden om in opstand te 
komen tegen tirannie en onderdrukking.  
Ook herinnert het lied aan de nood waarin vluchte-
lingen verkeren. Wie het Wilhelmus meezingt, zal 
zich deze nood aantrekken en zo nodig gastvrijheid 
verlenen. Op dat moment blijkt dat de geestelijke 
erfenis van Willem van Oranje bij ons veilig is. Dat 
laatste is, gegeven de huidige vluchtelingencrisis, niet 
vanzelfsprekend, is gemakkelijker gezegd dan in prak-
tijk gebracht.  
In dit verband is het februari – nummer 2016 van 
“Kerkinformatie” van belang, het tijdschrift dat de 
Protestantse Kerk in Nederland uitgeeft. Bedoeld 
nummer biedt een katern: “Samen in actie voor 
vluchtelingen”. Overal in ons land blijken kerkmensen 
hun handen uit de mouwen te steken. In 80 % van de 
kerkelijke gemeenten wordt aandacht besteed aan 
vluchtelingen. Door te bidden of te collecteren of 
middels welkomstdiensten. In 70 % van de gemeen-
ten wordt, buiten de diensten om, van alles en nog 
wat ondernomen. Hartverwarmend! Ik verwijs u naar 
www.kerkinactie.nl/inactievoorvluchtelingen. Na-
tuurlijk: gegeven de grote aantallen vluchtelingen die 
naar Europa komen, dienen zich ingewikkelde en 
indringende vragen aan. Ik noem er een aantal. Is er 
voldoende draagkracht in  de plaatselijke samenle-
ving? Is het mogelijk mensen te huisvesten? Is er 
werk voor ze?  
Terecht wijst onze regering op de plicht tot solidari-
teit, maar ook op de grenzen van de opvang.  
Ik eindig met “een open deur.” Van de kerken mag 
worden verwacht dat zij zich laten inspireren door 
het Bijbelse spreken over vreemdelingen.                                                                                                                            

Met een hartelijke groet, 
ds. Wim Blanken 

 
 
 
 
 
 
 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 

 

Pasen en de weg naar Pasen ligt al weer achter ons 
met vele activiteiten:  vespers,  Passions en 
uitvoeringen van de traditionele Mattheus of 
Johannes Passion.  Als sluitstuk de uitbundige viering 
op Pasen, waar uitgeroepen kon worden:  De Heer is 
waarlijk opgestaan! Met die woorden kunnen we vol 
vertrouwen het jaar verder gaan. 
 
Meeleven met  
Meeleven met allen die lichamelijk steeds meer in 
moeten leveren, met hen die een medische ingreep 
moesten of moeten ondergaan. Met alle zieken thuis 
of in een verpleeghuis en met hen die om hen heen 
staan. Allen sterkte en Gods zegen gewenst.  
 
Overlijdensbericht. 
Op 10 maart 2016 overleed Siny van Lochem in de 
leeftijd van 70 jaar. 
 
Gespreksgroep in de Antoniushove 
Donderdag 21 april is er weer gelegenheid om deel te 
nemen aan de gespreksgroep in de Antoniushove, ( in 
de zaal achter de kapel) van 14.45 – 16.00 uur.  
We gaan met elkaar spreken over het onderwerp “De 
Maaltijd van de Heer,” over de beleving vroeger en nu 
en hoe het in verschillende kerken / godsdiensten 
wordt gevierd.  
 
Open tafel 
Vrijdag 18 maart mocht ik aanschuiven bij de Open 
Tafel. Een feest om daarbij aanwezig te zijn. Je te 
laten verrassen door wat er door de dames Lensink, 
Niewold en Rouwhorst was gekookt. Hoe ze het voor 
elkaar krijgen weet ik niet, maar het is altijd heerlijk. 
(Hoor ik van degenen die er altijd bij zijn) Ook deze 
keer was het eten voortreffelijk. Stralende kooksters 
en Jan Niewold voor de vele hand-  en spandiensten. 
Dames en gasten, bedankt dat ik erbij mocht zijn. 
 
De maaltijd werd afgesloten met het mooie gebed: 
U die al wat leeft en voedt met uw liefde, 
wij danken U voor wat wij hier hebben ontvangen. 
Zegen hen die de maaltijd hebben bereid, 
zegen hen die ervan hebben genoten, 
zegen ons allen, nu wij in vrede en vriendschap 
uiteengaan. Amen 
          Uit het nieuwe liedboek blz. 552 
 
      Met bemoedigende groet, 
                           Gaatske Braam 
 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/inactievoorvluchtelingen
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In memoriam Siny van Lochem 

Lichtenvoorde 
 

In de vroege ochtend van donderdag 10 maart, 
een dag voor haar 71e verjaardag, overleed Siny 
van Lochem in de Antoniushove.  
Na een ziekenhuisopname was ze hier sinds eind 

januari -ernstig ziek- opgenomen.  
In die laatste twee maanden heeft ze het contact met 
haar familie gelukkig weer kunnen herstellen.  
Siny groeide op in Lichtenvoorde. Ze was 
ondernemend, vrolijk en uitdagend, vond het heerlijk 
eens wat anders te beleven. Na de lagere school ging 
ze naar de HBS in Aalten en later naar de 
Kleuterkweek in Enschede. Ze werd hoofdleidster van 
de Christelijke Beatrix-kleuterschool in Aalten. Aan de 
schoolfoto’s die ik bij haar te zien kreeg, zag je dat dit 
voor haar een hele fijne tijd moet zijn geweest. Ze 
genoot van het leven en maakte vele vakantiereizen, 
waar ze weer veel vriendschappen aan overhield.  
Door het samenvoegen van de lagere school en de 
kleuterschool 1985 raakte ze haar functie kwijt, 
hetgeen uiteindelijk leidde tot arbeidsongeschiktheid.  
Aan het eind van de jaren tachtig was ze een periode 
als diaken verbonden aan onze Johanneskerk.  
Na het overlijden van haar ouders, koos ze er voor de 
contacten met haar familie eenzijdig te verbreken. 
Toch is ze altijd in ieders gedachten gebleven en ‘is de 
liefde er altijd geweest', ook toen er ‘weggekeken 
werd.’ 
Tijdens de gedenkdienst in familiekring lazen we 
woorden uit Psalm 139, waar David spreekt van Gods 
voortdurende betrokkenheid in zijn bestaan. Hij 
spreekt van een God die met al onze wegen 
vertrouwd is en ons mensen onder Zijn aandacht 
houdt. Vanuit dat vertrouwen leefde ook Siny. Deze 
Psalm laat ook zien hoe kwetsbaar we zijn als mens, 
maar zegt ons ook dat God ons, ook voorbij de 
grenzen van de dood, niet los zal laten.  
Dat dit de familie tot troost mag zijn. 
 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Psalm 87 

 
Stad van God 

 
Stad van mijn dromen, 
stad zo hoog zo heilig, 
herbergzame moeder. 

 
Stad van mijn dromen,  

alles overtreffende,  
stralende stad van God. 

 
O het wemelt er van de volken, 

heel de wereld is er thuis. 
 

Vijanden geen vijanden meer. 
Mensen opnieuw geboren, 

 
stadgenoten,  

voorgoed huisgenoten van elkaar. 
 

Drinkend uit dezelfde bron, 
als bomen wortelend in dezelfde aarde. 

 
Mensen uitbundig vierend 

het feest van de vrede. 
 

Stad van mijn dromen, 
stad waar het hart 

van de schepping klopt. 
 

Hemel op aarde. 
Stad van God. 

 
( Uit 'In de schaduw van de Psalmen' 

  van Hans Bouma) 
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Bloemengroet Groenlo 
 
In de maand februari 2016 zijn de bloemen met een 
groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
7 februari de heer Hagens 
14 februari mevrouw Bragt 
21 februari de heer en mevrouw Beltman 
28 februari de heer en mevrouw Pleiter. 

 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, 
 gebracht bij :              
 
28 feb.      Lars Geessink 
     Oostermeenweg  1. 
6 maart    mevrouw  Kuiperij 

    Van Goghstraat 17. 
13 maart  mevr ouw  Lensink 
     Varsseveldseweg  60 b. 
20 maart  familie Ribbers 
     Zieuwentseweg  2 
 
 Verjaardagen 
12 april   de heer A.J. te Boveldt 
   Esstraat 1 a, 7131 CT 
   75 jaar. 
16 april   mevr. J.A.  Hondorp  - Hijink,  

  Nieuwe Maat 3a 
   7131 EK, 90 jaar. 
16 april   mevr. H.A. Beernink  - Heuzinkveld 
   Bilderdijkstraat 5 
   7131NH, 80 jaar. 
21 april   mevr. J.W. Oortgiese – Stemerdink 
   Lievelderweg 22 a 
   7131 MC, 88 jaar. 
22 april   mevr. G.E. Holsbeeke – Neerhof 
   Switbertushof 29 
   7131 TA, 94 jaar. 
 

22 april   de heer G.H. te Kronnie 
   Antoniushove kamer 105 
   7131 CW, 90 jaar. 
28 april   mevr. K.E. von der Hude 
   Esstraat 38, 7131 CT 75 jaar. 
Begin mei zijn jarig: 
  1 mei   de heer G.B. Schieven 
                Anton Mollemanhof  34   
   7136 MS, 77 jaar. 
  2 mei    de heer B.H. Scholten 
   Patronaatsstraat 16/05 

  7131 CG, 87 jaar. 
  2 mei    mevr. G. Geessink –Schepers 
   Oostermeenweg  1 
   7134 RK, 79 jaar. 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van aandacht is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die een steuntje zeker op 
prijs stellen. 
  

Agenda Lichtenvoorde 
 
06 april Inloopmorgen  09.30 uur 
11 april  Vergadering PVG 14.00 uur 
13 april  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering V&T 10.00 uur 
15 april Open Tafel  11.30 uur 
18 april PVG middag  14.30 uur 
20 april Inloopmorgen  09.30 uur 
21 april Kerkvisitatie  16.00 uur 
26 april Vergadering KRM 10.00 uur 
27 april Geen Inloopmorgen 
  i.v.m. Koningsdag 
28 april Ouderlingenberaad 20.00 uur 
30 april Kledingbeurs  09.00 uur 
 
Nieuw ingekomen 
Deze maand een hartelijk welkom, namens onze ker-
kelijke gemeente, aan de heer R. Lammers. 
Hij woont aan de Lievelderweg 23. 
Wij wensen hem een goede tijd in Lichtenvoorde. 

 
Giften 
Ontvangen via mevrouw N. Niewold € 10,= bestemd 
voor de ouderling bloemendienst. 
Hartelijk dank! 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 
 
Liliane fonds 

Albinokinderen in Tanzania lopen elke dag groot 
gevaar. Bloed, weefsel of bot van een albino zou 

geluk brengen. Daarom worden albino's, juist ook 
kinderen, ontvoerd en verminkt of vermoord.  

Albinisme is een pigmentstoornis die relatief veel 
voorkomt in Tanzania, Malawi, Mali en Senegal. 
Zwarte mensen die eraan lijden hebben een witte 
huid en witte haren. Ze zijn erg kwetsbaar voor huid-
kanker. 

Omdat ze afwijken, trekken ze de aandacht van me-
dicijnmannen en traditionele genezers. Albino's zou-
den uit de geestenwereld komen en geluk brengen. 
Stukjes albino worden verhandeld. Albinokinderen 
zijn het meeste waard. Vanwege hun onschuld en 
omdat ze makkelijker te pakken zijn dan volwasse-
nen. Er bestaan richtprijzen voor hun lichaamsdelen. 
Zoals de hoorn van een neushoorn voor ongeveer 
80.000 euro per kilo wordt verhandeld zo is een albi-
no kinderarm of been rond 2700 euro waard. Een 
'compleet albinokind' levert 65.000 euro op. Het 
liefst levende kinderen, maar ook kerkhoven zijn niet 
meer veilig.  (bron de Gelderlander 17-3-16) 

Voor de bouw van het noodopvangcentrum en 
blijvende steun aan albinokinderen is geld nodig. Elke 
bijdrage is letterlijk van levensbelang. 

Het Liliane Fonds steunt kinderen met albinisme met 
medische zorg, vooral voor huid- en oogproblemen, 
beschermingsmiddelen, onderwijs en een veilig on-
derkomen. Ook voor andere kinderen met een handi-
cap is veiligheid niet vanzelfsprekend. Ze worden 
buitengesloten, zijn kansloos en veel vaker dan ande-
ren slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en ge-
weld. 

https://www.lilianefonds.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deurcollectes april  
 
3 apr  Kindernevendienst 
 
10 apr  Pastoraat 
 
17 apr  Jeugdwerk 
 
24 apr  KIA-Eredienst en Kerkmuziek 
 
 
Zingen in je eigen taal 
 
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel 
mensen zingen het liefst in hun eigen taal, met woor-
den en teksten die vertolken wat zij denken of voe-
len. Christenen uit etnische minderheden of beho-
rend tot lokale stammen hebben niet altijd liederen 
in hun eigen taal. Daarom steunt Kerk in Actie organi-
saties als het Audiovisueel Centrum van de Kerk van 
Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerk-
liederen in diverse lokale talen, zodat mensen in heel 
Pakistan God kunnen lofzingen op melodieën die hen 
bekend zijn en in een taal die hen raakt. Met deze 
collecte ondersteunen we in Nederland en wereld-
wijd organisaties die kerkmuziek ontwikkelen voor 
diverse doel- of taalgroepen. 
 
Opbrengsten collectes februari 
 
7-feb KIA-Werelddiaconaat             € 35,80  
14-feb Orgel fonds               € 88,85  
21-feb KIA-Voorjaarszendingsweek            € 62,15  
28-feb KIA-Binnenlands diaconaat            € 53,06 
 

  Namens de diaconie: 
   Jeroen Wildenbeest 

  
 
 
 

Goede tijden worden goede herin-
neringen. Slechte tijden  
Worden goede lessen. 
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Vieren, Groenlo 
 
We mochten weer Pasen vieren. Op Witte Don-
derdag gaven we gehoor aan de oproep van 
Jezus brood te breken en te delen. Leven is bre-

ken en delen, ook al staat op dit inzicht en op deze 
levenshouding een prijs. Op Goede Vrijdag “volgden” 
we Jezus op Zijn onmogelijke weg naar het kruis. In 
de Paaswake mochten we horen dat wat mensen God 
en elkaar aandoen niet het laatste woord is. We wer-
den opgenomen in de paasbeweging: van dood naar 
leven, van duister naar licht! Op de Paasmorgen vier-
den we uitbundig dat Jezus leeft! Niet Zijn opstan-
ding, maar Zijn dood   bleek onmogelijk!  

 
Eigenlijk begon het feest al op Palmzondag: de fees-
telijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Een gebeurte-
nis die tot de verbeelding spreekt. Meer dan eens 
maakte ik mee dat de kinderen van de nevendienst 
aan deze dag een feestelijk tintje gaven. Aan het 
einde van dienst kwamen ze binnen met palmpa-
senstokken. Vanouds vertelt de palmpasenstok het 
verhaal van bovengenoemde dagen. De stok zelf 
heeft de vorm van een kruis. Daaraan hangen dertig 
rozijnen, vanwege de dertig geldstukken die Judas 
kreeg voor zijn verraad. Rozijnen zijn gedroogde 
druiven. Het haantje bovenop de stok is van brood. 
Brood en wijn herinneren aan de instelling van het 
avondmaal. Vanouds hangen er pinda’s aan de stok. 
In pinda’s zitten meestal twee nootjes. Voortdurend 
moeten  we  kiezen  tussen  goed  en  kwaad. Kiezen  
we  voor  Jezus  of  voor Barabbas?  
 
Klassiek heeft de stok ook een krans, een verwijzing 
naar de doornenkroon die Jezus droeg. De sinaasap-
pel herinnert aan het zuur van de wijn die men Jezus 
te drinken gaf. Vooral over het haantje valt veel te 
vertellen. De haan kraaide nadat Petrus drie keer 
benadrukte dat hij Jezus niet kende. Petrus staat voor 
alle mensen die anderen verraden: hun mond niet 
open doen, doen wat iedereen doet, de andere kant 
opkijken. Maar de haan herinnert evenzeer aan de 

nieuwe dag die aanbreekt, kraait dat je opnieuw mag 
beginnen. Pasen is een voorgoed begonnen dág! 
 
Vreugdeweken   
Wij vieren na Pasen de zogenoemde “vreugdewe-
ken”. Jezus leeft! Met de discipelen durven we onze 
oren nauwelijks te geloven. De zondag ná Pasen heet 
“als pasgeboren kinderen". Deze naam herinnert aan 
het gebruik in de oude kerk om in de Paasnacht te 
dopen. De dopelingen droegen vervolgens de hele 
week hun witte kleed, om het op deze zondag af te 
leggen. Op dat moment werd de paasweek “beslo-
ten”, met een oud woord: “beloken”. Een en ander 
klinkt nog door in de aanduiding “beloken Pasen”. De 
kleur in deze periode van het kerkelijk jaar is wit,  de 
feestkleur in de Kerk.  
 
Zondag 10 april 
De tweede zondag na Pasen, wordt gedomineerd 
door het Goede Herder – motief. Vanouds wordt op 
deze zondag Johannes 10 gelezen, waar Jezus zegt: 
“Ik ben de goede herder”. Volgens “De Eerste Dag”, 
het landelijke leesrooster dat we volgen, lezen we 
onder meer het vervolg op de geschiedenis over de 
Emmaüsgangers, Lukas 24, vanaf vers 35: “De twee 
leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was, 
hoe Jezus zich aan hen kenbaar had gemaakt door 
het  breken van het brood”. U kent mogelijk het ver-
haal. Twee volgelingen van Jezus, onderweg naar 
Emmaüs, verkeren in opperste verwarring vanwege 
het sterven van hun Heer. Plotseling komt er een 
vreemdeling naast hen lopen. Als zij hun verhaal 
doen, hun verdriet verwoorden, duidt de vreemde-
ling de gebeurtenissen. Als ze samen eten, herkennen 
zij de Opgestane Heer op het moment dat Jezus het 
brood breekt en uitdeelt. In de uitleg van het Evange-
lie op deze zondag, Lukas 24:35-48, staan we stil bij 
de betekenis van dit gebeuren en bij de verschijning 
van Jezus aan zijn andere  discipelen. Uit de Profeten 
lezen we Jesaja 53:1-7. 
 

Op zondag 24 april, zondag Cantate - Zingt doet Gods 
liefde ons zingen. Gods liefde voor ons, onze liefde 
voor God en voor elkaar, zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Abel Herzberg typeert “zingen” als 
“een stem die in ons oprijst”. 
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Op deze zondag mag Ramon Groot Wassink het teken 
van de doop ontvangen. Zoals een trouwring aan je 
vinger geschoven krijgen niet niks is, is ook de doop 
een ingrijpende gebeurtenis, meer dan “slechts een 
symbool”. Er gaat kracht van uit, de doop raakt de 
kern van ons bestaan. Hanna Lam zegt het zo:   
 

Dat teken is een heilgeheim 
God wil met ons verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, 
omdat Hij je bij name kent. 
 
Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt jet zin, zo krijgt het zicht 
Gods adem geeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. 

 
Ramon woont met zijn ouders, Gerwin en Jenny, op de 
boerderij aan Ringweg 31 in Beltrum. Hij heeft drie 
zusjes: Aniek, Milou en Fieke.  
Op deze zondag lezen we Lukas 5:1-11, de geschie-
denis over de wonderbare visvangst. Jezus neemt Zijn 
vrienden in dienst om vissers van mensen te worden. 
Dat is niet (wat plat uitgedrukt) “zieltjes winnen”, 
maar mensen opvissen uit de chaos. Dat is, in een 
wereld waarin velen naar adem snakken, je hand 
uitsteken. Zoals God óns redt, ons redt voor het leven 
dat toekomst heeft! Daar valt veel over te vertellen! 
We zingen in deze dienst gezang 532, een lied bij het 
Evangelie op deze zondag. Fijn dat Hannie Abbink – 
Meijer en Nancy Corts – Stunnenberg de melodie 
voorzingen. Wellicht  zijn er meer gemeenteleden die 
graag zingen en, in de toekomst, incidenteel, hun 
medewerking willen verlenen om een onbekend lied 
met de gemeente te zingen. Dat zou prachtig zijn: 
een paar keer per jaar in de dienst de medewerking 
van een “gelegenheidskoor”! Eén en ander onder 
motto: KUN JE ZINGEN, ZING DAN MEE! Doet u, doe 
je mee? Neem gerust contact met me op.  
 
Op zondag 1 mei mag ik voorgaan in de Johanneskerk 
te Lichtenvoorde.   
Goede diensten gewenst! 
 

ds. Wim Blanken 

HVD middag Groenlo 
Het mooie zonnige voorjaarsweer, bracht ons al he-
lemaal in de sfeer voor de Paasviering bij de HVD 
middag op donderdag 17 maart j.l.  Het werd een 
mooie middag met het thema "OPSTAAN". Door de 
medewerking van het koor "The Voices" werd het 
geheel aangevuld met mooie meerstemmige Paaslie-
deren. Hannie Abbink, die het koor leidt, had ook nog 
eens voor heerlijke vers gebakken cake gezorgd, als 
tractatie bij de koffie of thee. Een goede binnenko-
mer vòòr de aanvang van het officiële gedeelte. 
Diny Vennebekken heette iedereen hartelijk welkom, 
in het bijzonder de dames van het koor en de muzi-
kaal begeleider, onze huispianist/organist, Joop Ab-
bink.  
 

 
Na het openingslied: "In woede sloeg de wereld", 
door het koor gezongen, maakte Harmien Raspe een 
begin aan het thema "Opstaan". De lijdensweg van 
Jezus naar het kruis, een weg van vallen, overeind 
komen, weer vallen, gesteund worden en verder 
gaan. Veel mensen herkennen dat vallen en opstaan 
in hun eigen leven. Hier stonden we in de viering bij 
stil. Door drie personen: Diny Vennebekken, Harmien 
Raspe en Nancy Corts werden bij toerbeurt, menselij-
ke voorbeelden verweven met het Paasverhaal. Wie 
helpt je als je valt, hoe kun je na een lang proces van 
donkerte om je heen weer tot leven komen. 
 Afgewisselend zongen we liederen als : "Sta op, een 
morgen ongedacht", "Licht dat ons aanstoot in de 
morgen", "Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt" 
e.a. en het koor: "O hoofd bedekt met wonden" en: 
"Gij zijt in glans verschenen". Twee Bijbelezingen: 
Lucas 9:51 en 57-60 en Markus 16:5-7 en enkele ge-
dichten brachten de zienswijzen van deze viering bij 
elkaar. Na de Franciscaner Zegen, gelezen door Har-
mien, kwam er een einde aan het officiële gedeelte 
en werd er een tweede kop koffie of thee ingeschon-
ken met chocolade paaseitje! 
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Na de pauze zong het koor The Voices nog twee 
Duitstalige liederen: "Motett" en "Alles was Er tut". 
Tot slot baden we samen Het Onze Vader en zongen 
het slotlied: "U zij de Glorie" Diny bedankte iedereen 
voor hun komst en in het bijzonder het koor The Voi-
ces en de muzikaal begeleider, die oprecht hadden 
meegewerkt om deze Paasviering tot een sfeervolle 
en bijzondere middag te maken. Er waren nog enkele 
mededelingen o.a., het jaarlijkse uitstapje met de 
P.G.V. van Lichtenvoorde: dat is op dinsdag 31 mei 
2016 naar het textielmuseum te Bocholt in Duitsland. 
Mededelingen daarover komen nog in het blad "Op 
Weg". 
Rond half vijf was deze mooie middag ten einde, 
maar we kregen letterlijk en figuurlijk iets moois mee 
naar huis. Vanuit de liturgie "een thema" om over na 
te denken maar ook iets waarin we de Paastijd ook 
herkennen, een zakje kleurige paaseitjes! 
 
De volgende bijeenkomst van de HVD gaan we Schat-
graven! Op donderdagmiddag 21 april komt de heer 
Jaap Bonhof uit Wapenveld om de door u meege-
brachte oude spulletjes te beoordelen en taxeren. 
Geen meubels, poppen en klokken, maar wel siera-
den, beeldjes, boeken en schilderijen.  

 
Dat belooft weer een gezellige middag te worden, 
waarvoor u weer van harte wordt uitgenodigd. 
Namens de HVD Commissie 

Nancy Corts-Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
‘Welkom allemaal’! 
Dit zei mevrouw de Bruijn tegen alle aanwezigen die 
waren gekomen op onze ouderenmiddag van 14 
maart. 
Ze opende de middag met een meditatie  uit 
Kol.1 :  15 – 16 “Beeld van God”  en gebed.   
Daarna werd samen  gezongen  Lied 255. 
Ook deze middag was er (helaas en wederom) een 
afmelding  van de persoon die ons deze middag zou 
komen vertellen over het werk van  de CliniClowns. 
Opnieuw zoeken naar een vervanger! 
Door zijn enthousiaste verhalen van een vorige keer 
hebben we de heer Ter Bogt gevraagd om ons te 
helpen  deze middag in te vullen. Gelukkig was zijn 
antwoord positief. Deze keer werd de natuur (dieren, 
vogels en planten) gedurende het vroege voorjaar in 
beeld gebracht.   In het voorjaar gebeurt er heel veel : 
lammetjes worden geboren, de patrijs komt weer 
terug in ons land en ook de kievit (vogel van het jaar) 
is al terug. Het eerste kievitsei is nog niet gevonden! 
Maar…het toeval wil dat dit eerste ei op deze dag ,14 
maart, werd gevonden in onze eigen gemeente. 
Na veel prachtige beelden en verhalen even pauze: 
tijd voor thee of koffie  met een lekker  paaseitje. 
Hierna vertelde de heer ter Bogt over een reddings-
plan voor de grutto. Als een jong uit zijn ei komt kan 
deze niet terug in het nest maar moet gelijk be-
scherming vinden in het hoge gras. Daar de boeren 
vaak zo snel mogelijk alle gras maaien om dat  te 
gebruiken voor de andere dieren kunnen ze zich daar 
niet meer veilig verschuilen. Door  de boeren te vra-
gen om een deel van het gras te laten staan wordt op 
deze manier geprobeerd  de grutto een betere kans 
te geven om wel te kunnen overleven.  
Ook nu weer hebben we heel veel geleerd over de 
natuur om ons heen door de bevlogen verteller van 
deze middag de heer ter Bogt. Mevrouw De Bruijn 
bedankte hem voor zijn medewerking aan deze mid-
dag en  wenste iedereen een wel thuis toe. 
Wij willen u alvast wijzen op ons PVG-reisje  op 
                 dinsdag 31 mei 2016  
Wij gaan dan naar het Textiel museum in  Bocholt.     
Identiteitsbewijs meenemen! 
De eigen bijdrage is € 25,-- p.p.  
Opgeven graag bij mevrouw Nonja Kip  tel:  372467. 

 

           Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 
                                                                     Annie Bosman 
 

Eerstvolgende PVG-middag: 
18 april  om 14.30 uur : 

De heer W. Beunk  
Dialect middag  

 

 

Geen doel is te ver, als je plezier 
hebt in wat je doet. 
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Meer dan duizend mensen maken  
Passion Lichtenvoorde mee 
 

LICHTENVOORDE – De allereerste editie van Passion 
Lichtenvoorde trok dinsdagavond volle pleinen in 
Lichtenvoorde. Op het marktplein omringde een me-
nigte van een dikke duizend mensen het kruis dat 
door twintig dragers met hulp van de fakkeldragers 
voor het podium voor even werd neergelegd. 
  

 

Daar opende burgemeester Annette Bronsvoort de 
passie voor Passion Lichtenvoorde. Vervolgens na-
men de dragers na het zingen van het eerste poplied 
door koor NOIR het kruis van 160 kilo op hun schou-
ders en droegen deze door de centrumstraten naar 
het schoolplein van Marianum. Een lange stoet men-
sen sloten aan bij de stille tocht met fakkels. In de 
aula ging het schouwspel verder.  
 

 
 

Wie geen entreekaart had kunnen bemachtigen, kon 
buiten op een groot videoscherm de Passion Lichten-
voorde meemaken. Het schoolplein stond tot aan het 
fietspad dat tussen de twee Marianum-gebouwen 
doorloopt, vol met mensen die van de Passion Lich-
tenvoorde genoten.  
 

Burgemeester Annette Bronsvoort stond nadrukkelijk 
stil bij de aanslagen in Brussel. “Op zo’n moment is 
het belangrijk om te laten blijken dat je meeleeft met 
de slachtoffers en dat we blijven staan waar ons land 
en Europa zo sterk in zijn. En dat is vrijheid van de-
mocratie, vrijheid ook van geloof.” Ze trok een ver-
binding met het lijdensverhaal van Jezus dat buiten 
de kerkmuren nog steeds actueel is. “Mensen kunnen 
hun eigen verhaal erin leggen en uit het verhaal 
kracht of passie vinden om verder te gaan. En het is 

ook mooi dat passie zoveel met Lichtenvoorde te 
maken heeft: passie voor evenementen, passie voor 
bedrijvigheid en passie voor plezier.” Ze doelde met 
haar woorden er onder meer op dat er zoveel eigen 
mensen zich hebben ingespannen om er een beteke-
nisvol evenement van te maken. Een evenement in 
een eigentijdse vorm dat mensen raakt. En daarin 
lijken de organisatoren van de gezamenlijke kerken 
en het Marianum in geslaagd.  
Passion Lichtenvoorde werd naar zeggen van de be-
zoekers en de vele reacties die op social media te te 
zien waren een indrukwekkend schouwspel.  

 

Gerechtigheid en vrede 
Bij het grote kruis (7 meter hoog en 3 meter breed) 
dat rechtop was gehesen met een hoogwerker, 
plaatsten mensen lichtjes of legden bloemen met een 
intentie. Enkele kruisdragers liepen mee omdat ze in 
het afgelopen jaar zelf een kruis hebben gedragen.  

 
 

De religieuze thema’s in het lijdensverhaal van Jezus 
als verlossing en vergeving hebben in deze eigentijd-
se opzet bij mensen een plek gekregen in de vorm 
van aandacht voor gerechtigheid en vrede. Wat aan-
spreekt is dat de door koor NOIR en de Marianum-
schoolband gezongen Nederlandstalige popnummers, 
het Bijbelverhaal van Pasen herkenbaar in de context 
van de actualiteit zetten. De bijdrage van de plaatse-
lijk bekende hoofdrolspelers brengen de essentie van 
het verhaal dichterbij. 

Eveline Zuurbier 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Bi-j opoe in de rookstool (2) 
 

Veurege kere ging 't aover bakker Heersink en 't on-
gelukjen met zienen Daf. En aover ho opoe mi-j heelp 
deur te zeggen dat ik neet metene hoven te vertellen 
ho dat kwam. 'n Paar jaor later mos ik daor opens 
weer an denken. Mos ik toch nog met 't verhaal veur 
't lechte kommen? Ho dat zo kwam zal ik ow zeggen. 
't Was 1970 denk ik. Op televisie kekke wi-j elken 
aovend um 7 uur naor de Fabeltjeskrant. De Fabel-
tjeskrant was 'n dierenbos met meneer De Uil, juf-
frouw Ooievaar, Truus de Mier, Bor de Wolf, Lowieke 
de Vos en nog völle meer dieren. Wat dee altied 
metmeeken met mekare was potseg um te zeen. 
Völle van ons zölt 't zeker kennen. 
Bolletje beschute kent iederene. Dedertied ston in 
ieder huus zo'nne fleps gaele busse met 't rode Bolle-
tje keerltjen d’r op. In dat jaor (1970) kwam Bolletje 
met bussen met de dieren van de Fabeltjeskrant op 
de butenkante (op de binnenkante zol ok neet good 
te zeen waezen). Verschillende bussen, en dee kon 'n 
ieder vast gaon kieken bi-j bakker Heersink in de win-
kel. Mooi heur! 

 

In de winkel was altied bakker Heersink ziene vrouwe 
Grada. Ne lieve vrouwe wee ok wal bi-j ons thuus 
kwam um opoe op te zeuken. 'Daor wil i-j d’r ok wal 
ene van hebben of neet?' zei Grada Heersink. Ik knik-
ken. 'Veur tien Bolletje-zegels mag i-j d’r ene uutzeu-
ken' zei ze en zee heel de hande teggen mekare zoas 
pastoors dat doot, asof ze wol zeggen: 'Ik hoppe dat 
ow dat lukt, ik gön 't ow wal.' 
Zo’n zegel zat baoven op de rolle en a’j dat lostrokken 
ko’j de beschuten uut de rolle pakken, ne stuk of 
dartiene. Tien zegels, 130 beschuten, dat was heel 
völle want wi-j waren thuus neet zo van de be-
schuten. Maor zonne busse wol ik geerne hebben, en 
veural de busse met Stoffel de Schilpad d’r op. Den 
slomen Stoffel de Schilpad dat was gewoon mien dier 
uut de Fabeltjeskrant. Hee was zo sloom, maor toch 
hee redden zich. 
Thuus probeern ik um iederene an de beschute te 
kriegen. Dat veel neet met. Oppa kwam van dee 
dreuge dinge meestentieds an’t kwaggen en papa en 
mama haddn de oorne d’r ok neet recht naor staone. 
Opoe at, um mi-j te helpen met spaorn, wal elken dag 
ne beschute. 'n Geluk veur mi-j was dat mien zuster 
Diny zeek was; dee at elken dag 'n paar beschuten. Ik 
bracht ze eur met leefde want elke beschute is d’r 
ene mo’j maor denken. 
Wat duurn dat toch lange um dee tien zegels bi-j 
mekare te kriegen! Bi-j Grada Heersink in de winkel 
zag ik dat d’r al völle bussen weg wazzen en veural 
dee met Stoffel de Schilpad waren bi-jnoa op. Noo 
mos d’r haost emaakt worden. Zo kon 't gebeuren dat 
ik met ne wegge en dree rollen beschute (in plaats 

van ene) in huus kwam van bakker Heersink. De laat-
ste dree zegels zatten op dizze rollen. Ik had endeleke 
miene tien zegels! 
Mama vertelln ik dat maor neet en dus ging d’r ene 
rolle in de busse en leggen ik twee rollen achter de 
weckflessen in de kelder. Moar noo? Wee mos dee 
dree rollen opaeten? Diny was jammer genog weer 
baeter dus dee kon gin beschute meer zeen. En opoe 
eure ene beschute per dag dat ko’j kwelleke ver-
nemmen in de busse. De rolle wol maor neet op, en 
dan mosten d’r nog twee rollen… 
De twee zegels heel ik ton maor vast in’t veurne van 
de rollen af en ik leggen ton dee rollen weer terugge 
achter de weckflessen. Dee kwammen later wal. 

 

De volgende dag nao schooltied ging ik naor Grada 
Heersink met miene tien zegels. Wat ne schrik. De 
bussen met Stoffel de Schilpad wazzen op! Met ne 
busse met Bor de Wolf d’r op ging ik op huus opan. 
Alle geäöste was veur niks ewest. 
'n Paar dage later worden 't nog gekker. Mama had 
de twee rollen achter de weck evonnn. Ze zei: 'Dee 
kan gin mense meer aeten umdat  i-j ze los hebt 
emaakt. Dee bunt  zo tao as Sunterklaos ziene konte. 
Dan aet i-j ’s morgens in plaats van Brinta maor twee 
van dee beschuten.' Gin Brinta…, dat kon toch neet! 
Brintapap dat wol ik jo altied wal aeten. Ik kon wal 
liepen. 't Lek jo 't verhaal van Job uut de Biebel wal, 
alleneg  't miene lek mi-j nog slimmer af: Twee sloeri-
ge beschuten, 't groezeln mi-j d’r van, en gin Brinta 
en ok gin Stoffel de Schilpad-busse… Arger kon ik mi-j 
neet bedenken. Maor net as bi-j Job heelp de Here 
God uutendeleke toch met. Mama zag ho bedreufd ik 
d’r an too was en zei: 'Na dan, gooi dee twee rollen 
beschute maor in de zomp van 't poggenschot en dan 
mo’j effen naor opoe lopen.' 

 
Bi-j opoe was Grada Heersink op bezeuk. Opoe zei: 
'Gaot maor 's zitten in de rookstool want Grada hef 
wat veur ow.'  Grada reken naost zich in de tasse en 
heel daor ne beschuutbusse uut met Stoffel de Schil-
pad d’r op! Den had zee ehaald bi-j ne andere bakker 
umdat opoe eur had ezegd dat ik den zo gruwelek 
graag wol hebben. 



14 

 

 

Wat was ik bli-j maor 't sloog mi-j ok um ’t harte, als 
ik dachtte an dee tien zegels wee ze dan nog hebben 
mos. Wee wol toch al dee beschuten opaeten? 
Grada zei: 'I-j kriegt 'm van mi-j en ik hoof d’r gin ze-
gels veur.' Dat ze dat toch deed, veur mi-j nog wal. 'n 
Paar jaor eerder had ik jo hun auto in de graven 
edrukt. Mos ik dat dan toch noo nog zeggen? 
Opoe kek mi-j  an en zee gräölen, zee was bli-j veur 
mi-j. Maor 't was ok net of ze begrep wat ik dachte. 
Want ik dachte: laot ik 't geheim maor bewaren veur 
later. In de hemel zal ik 't wal uutduutsen! 
 
                                                       Gerrit-H. van ’t Ruwhof 
  
 

Visitatie PKN Lichtenvoorde 21 april 
 
Visitatie 
Om de vier jaar krijgt een gemeente bezoek van de 
kerkvisitatoren. Dit is bepaald in de Kerkorde. Op 21 
april is de kerkvisitatie gepland voor PKN Lichten-
voorde. 
 
De kerkvisitatie is omschreven als “het ambtelijk be-
zoek vanwege de regionale of landelijke kerk”. 
De kerkorde formuleert: “De visitatie heeft ten doel 
de opbouw van de gemeente en betreft 
- het geestelijk leven van de gemeente 
- het gehoor geven aan de roeping van de gemeente  
- de vervulling van de ambten en diensten”. 
 
Voor de uitvoering zijn visitatoren aangewezen en 
door de classes benoemd: predikanten en 
(oud)ambtsdragers. De visitatoren voor Lichtenvoor-
de zijn: Dick Snijders, predikant van de Protestantse 
gemeente Elst en Henk van de Westeringh, oud-
diaken uit Heteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma donderdag 21 april 2016 
Het programma voor 21 april ziet er als volgt uit: 
 
- 16.45-17.45 uur  gesprek met ds. Hans Hinkamp 
- 18.15-19.15 uur  gesprek met kerkelijk werker 
                                 Gaatske Braam  
- 19.30-19.50 uur  spreekuur voor de gemeenteleden 
-20.00-20.20uur    kerkenraadsvergadering  
                                 zonder predikant 
- 20.20-21.30 uur  kerkenraadsvergadering  
                met predikant 
 
Voorafgaand aan de visitatie hebben de visitatoren 
enige informatie ontvangen over onze gemeente 
zoals het beleidsplan/werkplan, de orde van dienst 
van een viering, het kerkblad, het jaarprogramma 
voor de activiteiten in de gemeente van Vorming & 
Toerusting enz.  
 
De visitatoren geven aan dat het visitatiegesprek 
vooral zal gaan over wat essentieel is om gemeente 
van Christus te zijn in deze tijd. Over wat de sterke 
kanten zijn van onze gemeente en welke kansen er 
liggen. Over wat de zwakke kanten van onze gemeen-
te zijn en wat we er aan zou kunnen doen.  
De visitatie is een ambtelijk bezoek met een pastoraal 
karakter. Het visitatiegesprek wil ook pastoraal zijn, 
luisteren, bemoedigen en stimuleren. De visitatie zal 
zich ook richten op ambtsdragers persoonlijk. Hoe 
beleven zij hun ambt?  
 
Uitnodiging gemeenteleden 
Mocht u bepaalde zaken willen meegeven of willen 
bespreken met de visitatoren dan kunt u hiervoor 
donderdag 21 april van 19.30-19.50 uur terecht in de 
Johanneshof. 
 
Verslag 
Er wordt door de visitatoren een verslag gemaakt, dat 
ter kennisname naar de kerkenraad wordt gestuurd 
en daarna naar het regionaal college. Dit verslag 
wordt vervolgens naar het breed moderamen van de 
classis en naar het college visitatoren-generaal ge-
zonden.  
 
                                                            Erik Schokkin, scriba 
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Jaarverslag 2015  Commissie van Beheer be-
graafplaats ‘Vredehof’ 
 

In dit artikel gaan we in op het jaarverslag over 2015 
(vastgesteld in de vergadering van 22 maart jl) en aan 
het slot verzoeken wij u ons ook in 2016 financieel te 
steunen in de kosten van het algemeen onderhoud 
van de begraafplaats. 
 
Jaarverslag 2015 
 
Algemeen 
Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van Wet 
op de Lijkbezorging en een reglement, welke op 1 
december 2011 werd vastgesteld door het college 
van kerkrentmeesters.  Artikel 6 van dat reglement 
verplicht de Commissie door middel van een jaarver-
slag rekening en verantwoording af te leggen aan het 
College van Kerkrentmeesters. 
Samenstelling van de Commissie 
De Commissie bestaat normaliter uit zeven leden, 
doch er is sinds eind december jl een vacature. 
Tarieven 
De tarieven zijn  per 1 januari 2015 iets verhoogd en 
in de huurrechten alsmede het algemeen onderhoud 
is een onderscheid aangebracht tussen leden en niet-
leden van onze kerkelijke gemeente. 
Aantal bijzettingen 
Er zijn in 2015 acht personen begraven (in 2014: 12). 
Er was geen bijzetting van een asurn (in 2014: 2) en 
er waren (evenals in 2013 en 2014) geen asver-
strooiïngen.  
Verlenging van huurrechten 
In 2015 kwamen de huurrechten van 15 graven voor 
verlenging in aanmerking. Betrokkenen werden daar-
over geïnformeerd. In 9 gevallen werd tot verlenging 
overgegaan, terwijl de rechthebbenden van 6 graven 
besloten de rechten niet te verlengen. Een vooraan-
kondiging is gezonden aan de rechthebbenden van 
graven, welke in 2016 voor verlenging in aanmerking 
komen.  
Uitbreiding begraafplaats 
De toekomstige uitbreiding van de begraafplaats 
wordt, zoals u wellicht wel weet, gedacht op nu nog 
voor agrarische doeleinden in gebruik zijnde grond 
richting de Kapelweg. In de maand juli van 2015 is 
door het College van Kerkrentmeesters een principe 
verzoek om medewerking te verlenen aan de uitbrei-
ding bij de gemeente Oost-Gelre ingediend. Vooraf-
gaand aan dat verzoek is er in 2014 archeologisch 
onderzoek uitgevoerd alsmede is er een quick scan 
gedaan met betrekking tot flora en fauna. Voorts 
werden de direct omwonenden van de uitbreidings-
plannen in kennis gesteld.  
Burgemeester en wethouders van Oost-Gelre hebben 
in de maand november 2015 laten weten in principe 

medewerking te willen verlenen. De benodigde om-
gevingsvergunning kan worden aangevraagd. 
Onderhoud begraafplaats 
Het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt 
tot volle tevredenheid van de Commissie uitgevoerd 
door de heer en mevrouw ter Haar. 
Daarnaast is door de leden van de Commissie al dan 
niet in samenwerking met derden zorg gedragen 
voor: 
 - het onderhoud aan bomen en heesters en het ver   
vangen van een aantal berkenbomen; 
- het verrichten van snoeiwerk; 
- het uitvoeren van kleine reparaties. 
Materiaal 
Er werd een nieuwe kistlift aangeschaft, de grasmaai-
er ingeruild, klein onderhoudsmateriaal aangeschaft 
en verbruikt. 
Communicatie 
Een aantal keren per jaar werd er een artikel ge-
plaatst in dit kerkblad, opdat de gemeenteleden op 
de hoogte kunnen zijn van het reilen en zeilen van 
het werk van de Commissie. 
Meerdere gemeenteleden en niet-gemeenteleden 
hebben het afgelopen jaar informatie gevraagd over 
de mogelijkheden tot begraven en de kosten daarvan 
op begraafplaats ‘Vredehof’. 
Voor het eerst sinds vele jaren vond er op verzoek 
van het College van Kerkrentmeesters een gesprek 
plaats met de Commissie. De bedoeling van het ge-
sprek was om – naast de kennismaking – met elkaar 
van gedachten te wisselen over zaken welke ons we-
derzijds raken. 
Financiën 
Met betrekking tot de inkomsten en de uitgaven over 
2015  is het volgende te melden. 
Inkomsten:     
Vrijwillige bijdragen t.b.v. het algemeen onderhoud  
   €.  4.600,- 
Aankoop grafrechten    
     €.      780,-   
Verlenging grafrechten    
   €.  5.313,-  
Grafdelven/verwijderingsbijdrage/afkoop algemeen 
onderhoud                €.  7.903,- 
Rente      
   €.      683,- 
 
Uitgaven: 
Werktuigenvereniging Barlo   
   €.     462,-   
Pacht                     
   €.       57,-     
Grafdelven     
   €.  2.512,-  
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Onderhouden en aanschaf materiaal (o.a. kistlift)
   €. 10.916,-    
 
Diversen (o.a. tuinman, verzekering e.d.) 
   €.  8.860,-.    
  
Over 2014 is in de maand april jl namens de kerken-
raad een kascontrole uitgevoerd. 
Enkele van onze vrijwilligers hebben gezorgd voor de 
inning van de vrijwillige bijdrage. 
 
Vrijwillige bijdrage 
 
Het afgelopen jaar ontvingen wij een bedrag van €. 
4.600,- als vrijwillige bijdrage in de kosten van het 
algemeen onderhoud van de begraafplaats. Daarvoor 
zijn wij de gevers uiteraard zeer erkentelijk. Mede 
door die bijdrage zijn wij in staat de begraafplaats 
goed te onderhouden en gezien de reacties zijn de 
bezoekers van de begraafplaats daarover ook tevre-
den. 
Dat willen we graag zo houden en om die reden ook 
dit jaar weer het vriendelijke verzoek aan u een vrij-
willige bijdrage over te schrijven op ons IBAN reke-
ningnummer NL13RABO 03361.63.797 ten name van 
de Beheerscommissie begraafplaats ‘Vredehof’. 
Met een overschrijving bespaart u onze vrijwilligers 
veel werk doordat zij dan minder kwitanties bij de 
betrokken personen behoeven aan te bieden. 
 
Vragen en/of opmerkingen 
 
 Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt 
u daarmee nog terecht bij onze huidige secretaris. In 
verband met zijn verhuizing zoekt de Commissie naar 
een opvolger. Wie meldt zich ? 
Het reglement, de tarieven en de samenstelling van 
de commissie zijn te raadplegen op de website  
www.pkn-lichtenvoorde.nl . 
 
              Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                           J.Niewold, secretaris 
            tel. 0544-372245  email: j.niewold@upcmail.nl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal en thuisbreng service  
Hervormde Gemeente Groenlo 
 
Wilt op zondagmorgen naar de kerk, maar hebt moei-
te om er te komen, bel dan een van de onderstaande 
personen: 
Gerrit Wiggers tel. 464864 
Hans Bragt tel. 462797 
 
Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Dan kunt u dit melden bij Hans Bragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  
 
In de maand april vindt de kledinginzameling plaats 
op zaterdag de 30e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20.’ 
     

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:j.niewold@upcmail.nl
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Je beste jas 
 
"Ik wil ook een tak!" roept Mirjam. Papa is gelukkig 
groot genoeg. Hij trekt een flinke palmtak van de 
boom. "Hosanna!" roept hij alvast. "Hosanna!" 
Mirjam is helemaal opgewonden. Jezus komt de stad 
in. De Zoon van David! De koning die hen allemaal 
redden zal, zegt Papa. Iedereen staat langs de weg. 
Zien ze hem al aankomen? 
Vorige week was er ook een optocht geweest. Een 
generaal van de Romeinen. De weg was met een 
prachtig rood kleed bedekt. De soldaten juichten en 
zwaaiden met hun lansen. Hij kwam voorbijrijden op 
een groot glanzend zwart paard. Met een zilveren 
harnas, en een zwaard van het hardste staal! Een 
machtig gezicht, maar Papa vond het maar niks. 
En nu dus weer, maar dan zonder soldaten. En nou 
juicht Papa. En alle andere mensen uit de straat. Ze 
zingen een bekend lied. "Dochter van Sion, ziet uw 
koning komt tot u, op een ezel." En dan roepen ze 
weer "Hosanna!" 

 
Mirjam trekt Papa aan zijn jas. "Papa ik zie niks!" 
Hij tilt Mirjam op en zet haar op zijn schouders. Nu 
kan ze het het beste zien van allemaal! 
En daar komt hij. Maar wel anders dan ze had ge-
dacht. Niet hoog op een glanzend paard maar op een 
klein pluizig ezeltje. Geen lansen, maar palmtakken. 
"Papa!" roept ze naar beneden. "Er ligt geen kleed op 
de weg!" 
Pijlsnel zet Papa haar weer op de grond. Hij trekt zijn 
jas uit en legt die op de weg. Mirjam zet grote ogen 
op. Papa's beste jas! In het stof! 
Alle andere mensen doen het ook. Er blijft nog een 
gaatje over, waar ze gauw haar jas in legt. Een bont 
kleed is het: zoveel mensen, zoveel kleuren. 
 
Nu staat ze vooraan. Ze kan hem zó aanraken. Geen 
harnas, geen zwaard. En hij kijkt zo vriendelijk! "In de  
hemel vrede!" zingen de mensen. "In de hemel Glo-
ria!" 

Ze laat haar jas liggen en loopt achter hem aan. "Ho-
sanna, Zoon van David!" roept ze. De andere kin-
deren doen mee. En zo lopen ze door tot ze in de 
tempel zijn. Daar roepen ze nog harder! 
Er zijn daar belangrijke mensen, die boos kijken. Ze 
zeggen tegen Jezus dat het uit moet zijn met dat ge-
juich. Maar Jezus zegt: "als de kinderen ophouden, 
dan gaan de stenen juichen!" 
En zo blijven ze juichen en zingen totdat Jezus weg-
gaat. "Nou ga ik naar de stilte," zegt hij zachtjes. 
Als ze thuiskomt heeft Papa het stof al uit haar jas 
geklopt. "Het was geen gewone koning, Papa," zegt 
ze. "Hij huilde een beetje op het laatst." 

 

                                                  Willibrord Huisman, 2001 
            
Palmpasen 
We vertellen dan het verhaal van Jezus die op een 
ezeltje door de poort van Jeruzalem rijdt. We hebben 
met de kinderen, zondag 20 maart, palmpasenstok-
ken gemaakt. En ook nog een klein palmpasenstokje 
voor Lynn want zij werd gedoopt 

De palmpasenstok bestaat uit: 

Kruis: staat symbool voor het kruis waarop Jezus 
stierf ( Goede Vrijdag, middag). 
Palmtakken: staan symbool voor de intocht in Jeruza-
lem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak 
vervangen door buxustakken. 
Haan van brood: Het brood van het haantje staat 
symbool voor het breken en verdelen door Jezus van 
het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donder-
dag). De haan staat symbool voor de haan die één 
keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waar-
schuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd 
dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag, ochtend). 
Eieren: staan symbool voor nieuw leven. 
30 rozijnen: staan symbool voor de 30 zilverlingen 
waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden 
in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt. 

Volgende kindernevendiensten: 

17 en 24 april. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Veertig! 
Als je om je heen kijkt, kom je het getal veertig vaker 
tegen dan je misschien zou denken. Zo begon woens-
dag 10 februari de veertigdagentijd. Veertig komt ook 
voor in de top 40, in de uitdrukking ‘Het leven begint 
bij veertig’, en met de trein kun je met veertig pro-
cent korting reizen. Maar wist je dat veertig ook een 
heel bijbels getal is?  
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig  voor. 
Voor het eerst in het verhaal over de regen die valt 
nadat Noach een ark bouwt: ‘Veertig dagen en veer-
tig nachten lang zou het op de aarde stortregenen.’ 
(Genesis 7:12) Maar dat is niet de enige keer: 

 Mozes blijft veertig dagen op de berg Sinai waar 
hij de tien geboden kreeg van God  
(Exodus 24:18). 

 Het volk van Israël reist veertig jaar door de woes-
tijn nadat God hen bevrijd heeft uit de slavernij in 
Egypte (bijvoorbeeld Numeri 32:13). 

 De reus Goliat daagt de Israëlieten veertig dagen 
lang uit voordat David hem uiteindelijk doodt met 
zijn slinger en steen (1 Samuel 17:16). 

 Jona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God 
over veertig dagen de stad gaat verwoesten (Jona 
3:4). 

 Drie van de belangrijkste koningen van Israël en 
Juda (David, Salomo en Joas) hebben elk veertig 
jaar geregeerd (2 Samuel 5:4; 1 Koningen 11:42; 2 
Koningen 12:2).  

Als je goed kijkt kun je zien dat het getal veertig een 
speciale betekenis heeft in de Bijbel. In alle bovenge-
noemde verhalen wordt de periode van veertig da-
gen of jaren gebruikt voor inkeer of voorbereiding. 
Mensen bereiden zich ergens op voor, zoals het volk 
van Israël dat opnieuw mag beginnen in Kanaän na 
de slavernij. De inwoners van Nineve zorgen ervoor 
dat ze anders gaan leven zodat God terugkomt op zijn 
plan. En de regeringsperiodes van koning David, Sa-
lomo en Joas brachten veel goeds voor Israël. Veertig 
staat in al deze verhalen dus voor een bijzondere 
periode, waarin ruimte wordt gemaakt voor iets 
nieuws. 
Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn bereidt hij 
zich ook voor: binnenkort begint zijn openbare op-
treden (Matteüs 4:2). Hier komt ‘onze’ veertigdagen-
tijd vandaan. Zoals Jezus zich voorbereidde op alles 
wat hij zou gaan doen, zo kunnen wij ons voorberei-
den op het lijden van Jezus, zijn dood en zijn opstan-
ding. We kunnen stilstaan bij het lijden van Jezus, 
maar ook bij het lijden van mensen om ons heen: 
dichtbij en ver weg.   
We bereiden ons voor door stil te worden, tijd te 
nemen om ons te bezinnen, en ons te richten op wat 
zal komen. Veel mensen vasten om dit te benadruk-

ken. Dat vasten gebeurt op steeds meer manieren 
trouwens: door minder te snoepen, niet elke avond 
televisie te kijken, of door veertig dagen niets met 
Facebook te doen.   
Je zou dus kunnen zeggen dat het getal veertig iets te 
maken heeft met nadenken en even stilstaan. Mis-
schien niet als je met de trein reist of naar de hitlijs-
ten luistert. Maar kijk je er bijbels naar, dan staat 
alles op z’n kop. 
 

Elfstedentocht in de lente 
 
It giet oan! Het gaat gebeuren, dit jaar op 28 mei: De 
Elfstedentocht met de Samenleesbijbel. Kom op 28 
mei samen met uw (klein)kinderen naar de speciale 
Elfstedentocht. U reist van stad naar stad. En in elke 
stad komt een Bijbelverhaal tot leven. Met allerlei 
doe-opdrachten, natuurkundige proefjes en spelle-
tjes. Net zoals in de Samenleesbijbel. 
De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone 
Taal, aangevuld met 500 pagina’s extra materiaal 
voor kinderen van 8-12 jaar. Deze nieuwe gezinsbijbel 
staat vol weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen 
en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit 
de bijbel dichtbij. Tijdens de Elfstedentocht kunnen 
kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s ervaren 
hoe je op een leuke manier bezig kunt zijn met de 
Bijbel. Op iedere plek is er een andere activiteit. 
 
Locatie: Friesland 
Toegang: gratis 
Meer informatie over locaties en aanmelden: 
www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht 
 
Wees er snel bij, want vol=vol! 
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                    Ineke Beestman-Hoitink 
 
                                                                     
                          
 
                                                                                                                                          
 
 

 
                                                                     

Volg je hart,  
want dat klopt. 

 

http://www.bijbelgenootschap.nl/elfstedentocht
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 1 mei 2016. Kopij moet 
uiterlijk maandag 18 april om 12.00 uur zijn ingeleverd via 
email naar: kopij@kerkbladopweg.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
Internet: www.kerkbladopweg.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. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

Website Mevr. A. Lensink,  tel. 37 66 69 
 

GEGEVENS LICHTENVOORDE 
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.  vacature 
  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 : E. Schokkin, Antoon Slotstraat 2,  
7131 BW Lichtenvoorde, tel. 37 59 88 
Email: e.schokkin@kpnmail.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,  
Diepenbrockstr. 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, Esstraat 10-37, 
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45 
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

 

GEGEVENS GROENLO 
Ds. W. Blanken, Laakse Oever 16,  
7207 NK Zutphen. tel. 0575-845805   -   06 28 71 93 84 
Email: w.blankenvdm@gmail.com 
 
Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,  
7141 TT  Groenlo, tel. 46 44  21 
Email: jhthorst@planet.nl  
 
Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,  
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo 
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,  
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60. 
 

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,  
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08 
 

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken, 
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09 
 
Kerkelijke bijdragen: t.n.v. Vennebekken 
IBAN Giro: NL 24 INGB 0000907605 
IBAN SNS: NL 36 SNSB 0852781024  
 

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar 
Piersonstraat 7, 7103 HA Winterswijk tel. 0543-53 85 25  
IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie 
 

Begraafplaats: W. Memelink, Akelei 2, 7152 JS Eibergen,  
tel. 0545 287818   
IBAN: NL 50 ABNA 0595375863 

mailto:w.blankenvdm@gmail.com
mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 
 
zondag 3 april 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
Welkom: de heer Niewold 
Deurcollecte: Kindernevendienst 
 
zondag 10 april 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
Welkom: de heer Van Lochem 
Deurcollecte: Pastoraat 
 
zondag 17 april 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
AKZ-dienst, J-kerk, kindernevendienst 
Welkom: de heer Koster 
Deurcollecte: Jeugdwerk 
 
zondag 24 april 
10.0 uur ds. J.J. Hinkamp 
kindernevendienst 
Welkom: de heer Wildenbeest 
Deurcollecte: Kia- eredienst en kerkmuziek 
 
zondag 1 mei 
10.00 uur ds. W. Blanken, Groenlo 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Kia-missionair werk en kerkgroei 
 
 
kindernevendienst: 17  en 24 april 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken 
in de Johanneshof 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Groenlo 
 
zondag 3 april 
10.00 uur ds. F. Helder, Winterswijk 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: diaconie, zending 
Na de dienst is er koffie drinken. 
 
zondag 10 april 
10.00 uur ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: kerkvoogdij, begraafplaats 
 
zondag 17 april 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom: mevrouw Weetink 
Deurcollecte: Diaconie, eigen gemeente 
 
zondag 24 april 
10.00 uur ds. W. Blanken, doopdienst 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: kerkvoogdij, eredienst en kerkmu-
ziek wereldwijd 
 
zondag 1 mei 
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: mevrouw A. Spekkink-Elburg 
Deurcollecte: kerkvoogdij, missionair werk en 
kerkgroei 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
Taizé vingen in de NH Oude Calixtuskerk 
woensdag 13 april 19.00 uur 
woensdag 27 april 19.00 uur 
 


