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In de nacht gekomen kind dat met geduld
eeuwenoude dromen eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Lied 505, vers 2



 Kerstfeest, een feest met een opdracht.

Anderhalve bladzij beslaan ze. De geboortever-
halen van Jezus.  In de nieuwe  bijbelvertaling 
uit 2004. Twee bijbelboeken, Mattheüs en Lu-
cas,  die  erover  vertellen.  Anderhalve  bladzij 
slechts van de meer dan achttienhonderd die 
de bijbel telt. Maar wel genoeg om tegenwoor-
dig  de hele wereld in december op zijn kop te 
zetten.

Die schrijvers hadden eens moeten weten. Met hun 
handjevol herders. Met hun schamele drie koningen. 
Ze moesten eens  weten hoe onze economie blij  opa-
demt als de kerstcadeaus over de toonbank gaan. Als 
de  tuincentra  weer  een  nieuwe trend,  een nieuwe 
kleur  voor  de  versieringen  bedacht  hebben.  Een 
trend die je wel moet volgen wil je niet hopeloos ach-
terlopen. Een kleur die je wel moet kiezen wil je niet 
zielig gevonden worden. Ja, ze hadden eens moeten 
weten.
Op een draf maar weer naar de winkel dus.

Wel  een  boom? Geen boom? Oma vond het  maar 
een heidens ding vroeger. Is haar vast ontgaan dat er 
een legende is waarin Luther de dennenboom verhief 
tot een symbool van de geboorte van Christus. Was 
als de boom in het paradijs. De ballen erin als de ap-
pels aan die paradijselijke boom. De piek als de ster 
die de wijzen naar Bethlehem wees. Wist oma niet.

Wel een stal? Geen stal? Oma vond dat rooms. Die 
beelden in de stal stonden haar niet aan. Zij  kende 
niet het mooie verhaal van Franciscus die in 1223 een 
levende kerststal  bij  elkaar bracht.  In veel  ook niet 
rooms-katholieke gezinnen vind je wel een stalletje. 
Herinner  me dat  iemand me vertelde  hoe  bij  hem 
thuis pas in de kerstnacht het kleine Jezus figuurtje in 
de kribbe werd gelegd, en hoe dan die nacht de ka-
chel aanbleef in de kamer, voor het kindje. Wat een 
schitterende pure manier om uiting te geven aan je 
eerbied. Had dit graag aan mijn oma verteld.  

Cadeaus, bomen, stallen, en licht. Heel veel licht! Zo-
veel dat je de sterren aan de hemel nauwelijks meer 
kan waarnemen. Licht in de modekleur, de kleur van 
het jaar. En muziek. Kerstsongs tussen de kledingrek-
ken. Kerstsongs bij de potten en pannen. Je ontkomt 
er niet aan. 

Hé Mattheüs, hé Lucas, geloof dat we elkaar toch nog 
vinden. Hadden jullie het ook niet over licht?  Over 
een ster zo helder dat er iets bijzonders van uit ging. 
Dat wijze mannen op zoek gingen. En was er ook niet 
ongelooflijk  harde muziek? Van engelen die zongen 

boven het veld van Bethlehem. Waardoor herders op 
pad gestuurd werden. 

Er moet een reden zijn voor dat licht bij ons. Er moet 
een reden zijn voor die vrolijke muziek bij ons. Vraag 
iemand ernaar en  grote kans dat die zegt: gezellig 
toch, leuke boom, kerst-cd  en, niet te vergeten, lek-
ker eten. 

Ik  denk dat we eigenlijk  niet  zoveel  verschillen van 
die mensen die vroeger het midwinterfeest vierden. 
Op  het  moment  dat  het  diepdonker  was.  Schreeu-
wend en vuren brandend om de boze geesten te ver-
jagen. Verlangend naar het licht. Zoals mensen nu die 
verdrietige  beelden,  die  afschuwwekkende  daden 
waar we van horen, proberen  weg te duwen, te ver-
jagen. Door vooral maar veel lichtjes aan te steken, 
cd'tjes op te zetten, en lekker te eten.  Maar zou dat 
het dan zijn? Moeten we het daarmee doen? 

"Ho even", zeggen dan Mattheüs en Lucas."Lees ons 
verhaal  nog  eens.  Een  verhaal  dat  de  basis  vormt 
voor jullie kerstfeest.  Jullie  Christusfeest.   Ooit lang 
geleden werd een kind geboren dat niet zomaar een 
kind was. Licht der wereld zou hij genoemd worden. 
Mensen  oproepend   om ook  licht  te  zijn,  licht  te 
brengen.  Het kwaad te verjagen.  Niet  alleen in de-
cember,  maar het hele jaar door. De eeuwen door. 
Niet in een modekleurtje.  Maar gewoon puur zoals 
licht is. Hoe donker ook, er is een nieuw begin, zeg-
gen onze verhalen. Werk er maar aan mee. Geef het 
licht maar door. Het kerstlicht dat je kreeg. Dat is je 
opdracht".
                                                                                     marja

Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

                                    ( Sytze de Vries, lied 500 vers 5)

2



 Pastorpraat ds. Hinkamp

Op behoedzame wijze heeft de maand decem-
ber inmiddels haar intocht gedaan. Dat wil zeg-
gen: in de wereld van de natuur. Na een lange 
en behaaglijke nazomer konden we nu lang ge-

nieten  van  een  milde  herfst  met  haar  prachtige 
herfstkleuren. Dit jaar geen grote oktober of novem-
berstormen. Geen slagregens of striemende hagelbui-
en.

Maar hoe anders was dat dit jaar in de wereld van 
het nieuws en de media. Daar  stak een heuse storm 
op. Over zwarte en/of witte pieten en allerlei andere 
creaties. 

Gelukkig  bewaarde de goedheilig  man zijn  gezonde 
verstand met een oproep: makkers staakt uw wild ge-
raas! Na alle commotie vraag je je af: wat is het vol-
gende? Natuurlijk moeten er pijnpunten in de samen-
leving, uit het heden of het verleden, op serieuze wij-
ze  besproken  kunnen  worden  maar  een  dergelijk 
‘openbaar debat’ levert weinig winst op. Zo ‘rommel-
de’ het jaar zich naar het einde toe.

Maar waar de maatschappij  het jaar  op rommelige 
wijze afsluit daar zijn we in de kerk juist in alle rust en 
waardigheid net een nieuw jaar begonnen. Als kerk 
zijn we niet van de wereld, ook al staan we er wel 
midden in. Na een altijd bewogen gedenken van hen 
van  wie  we  afscheid  moesten  nemen  begint  een 
week later de tijd van advent. We kijken dan vooruit 
naar Kerst en bereiden ons voor op het vieren van de 
geboorte van Jezus als een mijlpaal in de geschiede-
nis van God en mensen. Herders horen de engelen 
zeggen “voor jullie is de Redder geboren”. 

Het is Gods boodschap van een nieuw begin: van ver-
geving en Gods goedheid voor de mensen die hem 
lief  zijn.  Die  boodschap  mogen  we  de  komende 
maand uitdragen. In de kerk (en in mijn agenda) is 
dat  duidelijk  te  merken:  Adventsviering,  Vespers, 
Christmas  Carols,  Kerstvieringen  met  PVG  en  KBO, 
Kerstnacht en natuurlijk  het grootse Kerstfeest met 
de kinderen en leiding van de kindernevendienst op 
de Kerstmorgen!
Langs deze weg iedereen al vast een heel goede ad-
vent en kersttijd toegewenst!

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

Tien jaar Maaltijdgroep
Feestelijke  maaltijd  van  de  Maaltijdgroep  vanwege 
het tien jarig bestaan. Soep, stamppotbuffet met ijs 
na. Dat ging er wel in!  

Daarna werden Nettie en Jan Niewold,  Joke Rouw-

horst en Jan te Boveldt in de bloemetjes gezet. 

Dank voor allen die zich door de jaren voor dit mooie 
stukje kerkenwerk hebben ingezet!

Hans Hinkamp

KND-XXL werd AKZ-inloopochtend
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Op 26 oktober was er een bijzondere en geslaagde 
kindernevendienst. Al vroeg waren de eerste kinde-
ren  in  de  bovenruimte  van  de  Johanneshof.  Even 
voor tien uur kwamen er nog een aantal kinderen bij. 
En klokslag tien uur stond er  een groot  gezelschap 
gasten op de drempel van de Johanneskerk. Dat bete-
kende opnieuw extra kinderen voor de kinderneven-
dienst. 
Zó werd het een gezellige drukte. Er werd druk ge-
klust  aan  letterbakken  met  andere  materialen.  De 
kinderen, zowel de gasten als de ‘vaste gastjes’ geno-
ten volop. En de leiding? Die deed waar ze goed in is: 
improviseren, zodat het een heel geslaagde KND-XXL 
werd voor iedereen! 
Zit je nu zelf op de basisschool en ben je nieuwsgierig 
geworden? Mooi zo! Kom dan op 7 december met je 
vader, moeder, opa, oma, broertjes of zusjes zelf naar 
de Johanneshof (doorhalen wat niet van toepassing 
is) dan maken we er weer een leuke morgen van!

leiding Kindernevendienst

Christmas Carols: Kerst-tip voor jong en oud
Op 16 december is de Johanneskerk het terrein voor 
onze eigen Christmas Carols. We zingen dan sfeervol-
le kerst-meezingers in een bijzonder jasje. We lopen 
samen door het kerstverhaal met de fascinerende vi-
deobeelden van de Zandtovenaar. 

Natuurlijk is er ook een (kort) kerstverhaal. Dit jaar is 
al weer het vijfde jaar van onze Christmas Carols. De 
avond is zeker ook leuk voor kinderen. We maken er 
een prachtige avond van. Het begint om 19.30 uur en 
duurt ongeveer een uur. Welkom!

AKZ-dienst 7 december
Op 7 december is  er  een AKZ-dienst  in  advent-  en 
kerstsfeer. De kinderen gaan in de kindernevendienst 
(XXL) aan de slag met de voorbereiding voor een heel 
bijzondere  viering  op eerste  Kerstdag.  De jongeren 
van de J-kerk worden deze keer flink aan het werk ge-
zet (oude kleren aan!). In het keuzeprogramma is er 
aandacht voor de O-kerk. Het wordt dus weer een ge-
varieerde kerkdienst. Iedereen van harte welkom!
J-kerk op 7 december

De eerstvolgende J-kerk is op 7 december. Er zal dan 
geklust worden aan een decor voor Kerst. Timmeren, 
zagen, schilderen, verf, spuitbussen, graffiti? Het zou 
zomaar allemaal kunnen! 

Dus, zit je op het voortgezet onderwijs, kom dan naar 
de J-kerk. En wil je een keertje iemand meenemen? 
Waarom niet! Welkom. En…. OUDE KLEREN AAN!!!!

KERST in de Johanneskerk
Dit jaar zijn de kerkdiensten met Kerst warm en ver-
trouwd.  In  de  Kerstnachtviering,  24  december  om 
23.00 uur, is er ruimte voor samenzang, met oude en 
‘nieuwe'  klassiekers  en  ondersteund  door  orgel  en 
trompet. 
Op eerste Kerstdag, 25 december om 10.00 uur, is er 
door de leiding en enkele kinderen een eigentijdse én 
ouderwetse Kerstvertelling. Wat dát is? 
Hier al vast een voorproefje…

Kom zelf kijken! Je bent van harte welkom!

Pastorpraat  Gaatske Braam
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Bezoekwerk
Mocht u op korte termijn bezoek van mij op prijs stel-
len, dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, (zie telefoon-
nummer achterin uw kerkblad), of via uw ouderling 
of contactpersoon laten weten. 

Meeleven met 
Mevr. A. van Vliet- van Overbeeke,  Esstraat 10-36, 
heeft door een val haar knieschijf gebroken. Ze heeft 
nu gips om haar been, om zo de breuk te laten gene-
zen  en  is  hierdoor  rolstoelgebonden.  We  wensen 
haar een goed herstel.
Meeleven met de zieken in het ziekenhuis, verpleeg-
huis,  de zieken thuis en de mensen om hen heen. 
Heel  veel  sterkte,  kracht en Gods onmisbare zegen 
gewenst.

December 
We richten ons (alweer) op de decembermaand. De 
maand van  Sint,  Pieten,  pepernoten en  marsepein. 
Van oliebollen, nieuwjaarsrolletjes en vuurwerk.
De maand waarin we de geboorte van Jezus vieren.

Op vele plekken is het verhaal over de geboorte van 
Jezus, en  zijn kerstliederen en kerstverhalen te be-
luisteren. Zijn straten verlicht en kerstbomen opge-
tuigd.   De  diners  samengesteld  en  afspraken  ge-
maakt. Er zijn er ook die van dit alles niets of weinig 
meemaken, voor wie de maand december niet snel 
genoeg voorbij kan zijn. 
Dan denk ik  in het bijzonder aan hen die  voor het 
eerst  Kerst  en  jaarwisseling  zonder  hun  dierbare 
doorbrengen, aan hen die ontheemd zijn, aan hen die 
een nare periode in hun leven meemaken.  We wen-
sen hun mensen toe die er voor hen willen en kunnen 
zijn.
'Licht, dat blijft'.

Tijdens eeuwigheidszondag heb ik aan het eind van 
de overdenking de volgende woorden van Marinus 
van den Berg uitgesproken en ik wil deze graag mee-
geven voor deze maand.

Alles wat we zien 
zal voorbijgaan.
Wij zullen voorbijgaan,
De een gaat voor de ander -
zelden samen.

Alles wat we zien
zal voorbijgaan,
maar ’t Licht – 
dát blijft
en in dat Licht 
wij.
Het Licht,
dat door geen duister
overwonnen zal worden,
al is de strijd soms hevig
en lijkt ’t Licht te doven.

Alles wat we zien
zal voorbijgaan.
Maar het Licht – 
dát blijft.

Vanaf deze plek wens ik u en jou een goede Advents-
tijd, gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisse-
ling. 

Met een bemoedigende 
groet,
Gaatske Braam
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Bezinnend op weg naar kerst(mis)
Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen,
God; wat een wonder!

Soms  kunnen  teksten  en  beelden  je  inspireren,  ze 
kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen in-
nerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te geven. 
Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofs-
weg, je eigen zoektocht te verdiepen.
 
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 
Advent, van 30 november tot en met 6 januari, willen 
wij: ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse 
gemeente Eibergen-Rekken en Marga Peters, pasto-
raal werkster van de parochie HH Twaalf Apostelen, 
in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de 
mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of in-
spirerende tekst aanreiken. 
 
Bent u geïnteresseerd? 
Opgave bij Freek ten Berge;. Emailadres:  oikomene-
achterhoek@gmail.com
N.B. Als u de bezinningsmails rond de veertigdagen-
tijd begin dit jaar heeft ontvangen, hoeft u zich niet 
meer aan te melden voor de nieuwe bezinningsmails, 
u krijgt dan eind november automatisch bericht van 
ons.
 
Bent u niet in het bezit van een computer / e-mail-
adres?
Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of 
vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprin-
ten. 
 
Geef bij  aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres 
door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinnings-
mail kunnen sturen.
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen.

Een hartelijke en inspirerende groet van
ds. Eveline Struijk

pastoraal werkster Marga Peters

Oecumene 
Ook dit jaar organiseert de Oecumenische Raad van 
Beltrum, Lievelde en Groenlo weer op alle zondagen 
van de Advent oecumenische samenkomsten, om 
17.00u:
  op de 1e, 2e en 4e zondag een oecumenisch avond

 gebed in de R.K. Calixtuskerk 
 op de 3e zondag een 

oecumenische samenzang 
in  de Oude Calixtus.

De Oecumenische Raad nodigt 
u voor al deze samenkomsten 
van harte uit. 

Agenda Lichtenvoorde

03 dec. Inloopmorgen 09.30 uur
Moderamen 20.00 uur

07 dec. Vesper 17.00 uur
08 dec. PVG vergadering 14.00 uur
09 dec. Verg. ‘Vredehof’ 20.30 uur
10 dec. Inloopmorgen 09.30 uur

Kerkenraad 20.00 uur
11 dec. Bloemschikken 19.30 uur
12 dec. Verg. V&T 10.00 uur

Avondmaal 15.00 uur
14 dec. Vesper 17.00 uur
16 dec. Christmas Carols 19.30 uur
17 dec. Inloopmorgen 09.30 uur

Kerstmiddag PVG 15.00 uur
19 dec. Open Tafel 11.30 uur
21 dec. Vesper 17.00 uur
24 dec. Inloopmorgen 09.30 uur

Agenda Groenlo

Moderamen 8 december 2014
Kerkenraad 15 december 2014
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In memoriam Gerritdina Willemina 
Koier - de Weert.

Op 13 november is  in de leeftijd  van 87 jaar 
overleden  Gerritdina  Willemina  Koier  -  de 
Weert.
"Iedere dag een beetje, steeds meer leverde je  
in, je wereld werd steeds kleiner, wij pasten er  

nog net in. Nu is het einde voor jou gekomen, maar je  
weet dat er iemand op je wacht."
Een paar woorden boven de rouwkaart, die de laatste 
tijd van Gerritje Koier karakteriseren. Beetje bij beet-
je verdween haar kracht. 
Veel bezoek kon ze niet aan, maar ze was blij als je 
even bij haar om de deur kwam kijken. Het was nu 
bijna zeven jaar geleden dat haar man en grote liefde 
Hendrik overleed. Hij  was haar steun en toeverlaat, 
als ze in de put zat wist hij haar er altijd weer uit te 
trekken. Hij  liet een leegte achter die niemand kon 
vullen.
In het leven van Gerritje waren pieken en dalen. 
Er waren hoogtepunten die haar leven kleur gaven: 
haar huwelijk van bijna zestig jaar, de geboorte van 
de kinderen,   klein-  en achterkleinkinderen.  De va-
kanties met de caravan en naar haar dochter in Ame-
rika. Ze had een aantal hobby's waaronder wol spin-
nen. Ze werd daar zelfs Nederlands kampioene mee. 
De wollen sokken die ze breide zijn niet te tellen, net 
als de tafellakens en schortjes die ze borduurde. Ze 
was dankbaar voor de goede zorg van haar dochters, 
die  ervoor  zorgden  dat  ze  bijna  elke  dag  bezoek 
kreeg. De dieptepunten waren haar depressieve peri-
oden. Dan keek ze als een berg tegen het leven op. Ze 
verlangde naar het einde, al zag ze er ook wel tegen-
op, want dat betekende dat ze allen die haar lief wa-
ren moest loslaten. 
In de dienst op 19 november in het crematorium te 
Usselo  hebben  woorden  mogen  klinken  van  psalm 
121,  een  bedevaartslied  gezongen  door  mensen. 
Mensen  zoals  Gerritje,  mensen  zoals  wij,  die  onze 
weg  door  het  leven  gaan,  die  soms  de  toppen  en 
soms de dalen ervaren. Als mens wil je die toperva-
ringen vasthouden, maar je moet weer terug naar het 
gewone leven. En zoals de psalm ons vertelt gaan we 
niet alleen, maar er is een God die ons bewaart, die 
bij ons is. Hij zal je bewaren, van hier, van je uitgang 
uit dit leven, tot aan je ingang in het nieuwe leven. 
We mogen erop vertrouwen dat God haar heeft ge-
dragen over die laatste berg. 
We bidden haar kinderen, klein- en achterkleinkinde-
ren en allen die haar hebben liefgehad veel sterkte 
toe in de tijd die komt. Mogen zij Gods nabijheid er-
varen als ze geconfronteerd worden met het gemis.

Ds Ria Willems -Joosten

In memoriam Pieter Breedijk

Zaterdag 15 november waren we in de Johanneskerk 
bij elkaar voor een dankdienst voor het leven van Pie-
ter Breedijk, een lieve man, vader en super opa.

Met zijn vrouw Hanneke kwam hij na zijn pensione-
ring in Groenlo wonen. Hier volgden tot zijn overlij-
den goede jaren. Met zijn hobby’s (techniek, schaken, 
websites voor diverse verenigingen en zijn voorliefde 
voor de Citroën) waren de dagen snel gevuld. Ook de 
bezoeken  aan  een  dochter  in  Frankrijk  waren  hem 
zeer dierbaar.

Pieter  Breedijk was een echt mensenmens.  Hij  was 
loyaal naar vrienden en bekenden, soms eigenzinnig. 
Maar  altijd  respectvol  naar  anderen  en  andere  le-
venshoudingen toe.  Dat  veel  mensen  zijn  eigen  le-
venshouding wisten te  waarderen bleek wel  uit  de 
dankdienst in een volle Johanneskerk.

Met teksten van kinderen en kleinkinderen en muziek 
van harp en viool werd het een warm afscheid: pre-
cies zoals hij dat graag gewild had. De ziekte kanker 
sloopte stukje bij beetje zijn lichaam, maar geestelijk 
bleef hij de goede dingen in het leven zoeken. Zijn vi-
deoboodschap in de afscheidsdienst was dan ook een 
oproep om het leven te zoeken. Zoals hij dat zelf met 
veel genoegen gedaan had.

Vanwege de heel goede contacten van Hanneke met 
het Leger des Heils werd de dienst door twee van hun 
voorgangers geleid. Met muziek van orgel en trompet 
voelde het allemaal heel  vertrouwd. We namen af-
scheid van een bijzonder mens. Pieter Breedijk stierf 
op de leeftijd van 72 jaar. 

Wij  wensen  zijn  vrouw  Hanneke,  de  kinderen  en 
kleinkinderen heel  veel  sterkte toe.  Dat ze  zich ge-
troost  mogen  weten  door  woorden  van  geloof  en 
door de trouwe steun van mensen die betekenis voor 
hen hebben.

ds. Hans Hinkamp
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Het Kerkelijk jaar in Lichtenvoorde

Gemeenteleden die overleden zijn:

Derk Gerhard Wamelink  5 december
Gesiena Hendrika Hillen-Heijnen 14 december
Aleida Geertruida Doornink –
Klein Poelhuis 28 december
Johan Lubbers 29 december
Isa Wessels  5 maart
Dora Johanna ter Avest-Bloemers  8 maart
Wim Aalbers 24 maart
Dirk Roelof van Binsbergen 22 april
Jan Willem Tolkamp 25 juni
Bernard Geurink 14 juli
Hendrieke Aleida Luimes-Lubbers 15 oktober
Gerharda Johanna Hendrieka
Schokkin-Schutte 17 oktober
Pieter Breedijk 10 november

Dopelingen:

Willemijn Henrieke Joanne Hulshof  2 februari
Mees Wensink 16 maart
Pien Anne Rouwenhorst 12 oktober

Kerkelijke huwelijksbevestiging:

Lianne Meulenberg en Bas Tieltjes 16 mei
                                                                  

Dit zijn de gegevens van het afgelopen kerkelijk jaar.
Verdriet en blijdschap. En het weten dat de eeuwige 
er bij is.
Bij wie we moesten loslaten.
Bij wie we in onze kring mochten opnemen.
Bij ons allemaal, van dag tot dag.

Bloemengroet Groenlo

De bloemen uit onze gemeente zijn in oktober met 
een groet van de gemeente bezorgd bij:

5 oktober de heer Essink
12 oktober mevrouw Florijn- Groot Wassink
19 oktober Ds T. Gaastra
26 oktober Ds. M. Bouwman-Lasseur.

Bloemengroet Lichtenvoorde
De bloemen uit de kerk zijn, als een groet van de ge-
meente, gebracht bij:

26 okt. Mevr. Ten Broeke,
Goudenregenstraat 35.

2 nov. Mevr. Schutten,
Sleedoornstraat 40.

9 nov. Mevr. Van Vliet,
Esstraat 10-36

16 nov. Fam. Te Paske,
Oude Winterswijkseweg 20.

23 nov. Fam. Luimes,
Nic. Beetsstraat 39.

.
Verjaardagen
  5 dec. Mevr. J.B.A. Ansink,

Ds. Van Krevelenstraat 28, 7131 BX
81 jaar.

10 dec. De heer J. Scholte
Chopinstraat 16, 7131 AC
79 jaar.

16 dec. De heer L. Gouda,
Rosveld 8,  7131 SW
76 jaar.

19 dec. Mevr. B. Oberink,
Sleedoornstraat 56,  7131 CJ
82 jaar.

31 dec. Mevr. G.B. ten Bokkel,
Antoniushove, 7131 CW
78 jaar.

31 dec. De heer J. van Daatselaar,
Esstraat 22, 7131 CT
85 jaar.

1 jan. De heer B.H. te Veldhuis,
Tellashof 12, 7263 SZ Mariënvelde,
92  jaar.

2 jan. De heer D. J. Heusinkveld,
Op den Akker 10, 7131 EB
77 jaar.

4 jan. Mevr. J. Mennink-Schuurman,
Kard.  De  Jongstraat 28, 7131 XS
91 jaar.

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goe-
de en zo mogelijk gezonde verjaardag.
Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag 
vergezellen. 
Het zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een an-
der blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. Dit 
gebaar van aandacht schenken geldt ook voor zieken 
en anderen die een steuntje nodig hebben.
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 Kerkenraadsvergadering van   29 oktober 
2014, PKN Lichtenvoorde

Jaarrekening 2013 Kerk
Met de concept-jaarrekening 2013 is  door de 
kerkenraad ingestemd in haar vergadering van 
9  juli  2014.  Na  publicatie  in  Op  Weg  en  ter 
inzage  legging  in  de  Johanneshof,  zijn  hierop 
geen reacties gekomen. De jaarrekening wordt 

hiermee  definitief  vastgesteld  en  kan  worden 
ondertekend. 
De  kascontroles  van  de  Johanneshof,  PVG, 
Bloemendienst en Herold zijn uitgevoerd en in orde 
bevonden.

Kerstkrant
De Kerkenraad stelt voor om ook dit jaar de landelijke 
kerstkrant  van  de  protestantse  kerk  Nederland  te 
bestellen en deze na afloop van de Kerstnachtdienst 
en de dienst op 1e Kerstdag  uit te delen. 

Diaconie
Zaterdag 1 november is er in Winterswijk een reünie 
voor  de  deelnemers  van  de  IKA-vakantieweek.  De 
diaconie regelt het vervoer.

Vacatures
Het  wordt  steeds  moeilijker  om mensen  te  krijgen 
voor de kerkenraad.  De kerkenraad is dringend op-
zoek naar versterking voor de functies van ouderling, 
maar ook nieuwe diakenen en kerkrentmeesters zijn 
gewenst.  Op  startzondag  (28  september)  zijn 
gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om briefjes 
in televeren met namen van mensen die zij geschikt 
vinden voor een functie in de kerkenraad. Dit heeft 
22  namen opgeleverd,  een  aantal  namen zijn  voor 
meerdere functies genoemd (bv zowel ouderling als 
diaken  enz.).  Momenteel  worden  deze  genoemde 
personen  bezocht  en  gevraagd.  We  hopen  op 
positieve resultaten.

Oecumene
De vespers starten weer op de zondagen van Advent, 
elke zondag om 17.00 uur in de Johanneskerk.

Vorming en toerusting
De gespreksgroep leven met verlies gaat niet door. Er 
hadden  zich  5  personen  opgegeven  en  dit  is  te 
weinig.  Er  wordt  bij  voorkeur  gestreefd  naar  een 
groep  van  8  personen.  In  januari  wordt  opnieuw 
geprobeerd  om  dit  te  starten.  Het  verzoek  is  om 
mensen erop te attenderen  dat deze mogelijkheid er 
is (doelgroep zijn mensen die een half jaar of langer 
geleden  te  maken  hebben  gekregen  met  een 

persoonlijk verlies). U kunt zich opgeven bij Gaatske 
Braam.

Belangrijke data 2015
De  datum  voor  de  jaarlijkse  vrijwilligersavond  is 
vastgesteld  op  vrijdag  27  februari  2015. De 
startzondag is dit jaar op zondag 20 september 2015. 
Noteer deze data alvast in uw agenda!

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag van de 
kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opne-
men met de scriba of een ander lid van de kerken-
raad.

Erik Schokkin, scriba

Van betekenis  zijn  voor  andere mensen,  dat  is  het 
overkoepelende thema van de  kerstkrant 2014.
Irene en Wouter  Stam vangen al  meer dan twintig 
jaar pleegkinderen op, Bastiaan Ragas ontmoette in 
Rwanda Enathe die zich ontferm-
de over Deborah, kinderombuds-
man  Marc  Dullaert  zet  zich  in 
voor de rechten van het kind. Zij 
vertellen erover in de kerstkrant 
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die  nog veel  meer biedt,  waaronder een puzzel  en 
een kerstverhaal voor kinderen.

De  diaconie  van  Lichtenvoorde  heeft  het  vol-
gende project ondersteund:

KIA, Noodhulp - Strijd mee tegen de ebola-ramp in 
West-Afrika.

Het internationale netwerk ACT Alliance zet zich in Li-
beria en Sierra Leone in om de verspreiding van ebola 
verder te voorkomen. Kerk in Actie is lid van dit 
noodhulpnetwerk. Maar het gaat niet alleen om het 
verspreiden van de ziekte. Ook het wegvallen van in-
komsten en het stigmatiseren van slachtoffers speelt 
een rol in de hulpverlening.

Door de inzet van ACT Alliance zijn in het Phebe zie-
kenhuis in Liberia bijvoorbeeld isolatieruimtes 
gebouwd. Ook zijn begrafenisrituelen aangepast om 
te voorkomen dat begrafenissen leiden tot meer 
besmettingen.

Partnerorganisatie BBC Media Action ondersteunt ra-
diojournalisten in het maken van informatieve 
uitzendingen over ebola. 

Partnerorganisatie Defence for Children International 
ontfermt zich over kinderen die worden verstoten na-
dat hun ouders zijn overleden aan ebola.

Werk ligt stil
Kerk in Actie en ICCO richten zich normaal gesproken 
op landbouwactiviteiten in de getroffen 
gebieden. Zo krijgen 17.000 cacaoboeren steun in de 
regio’s Kono, Kenema en Kailahun in Sierra Leone.
Door de uitbraak van ebola ligt  hun werk praktisch 
stil. Leo Spaans, regiomanager in West Afrika: 
“Ebola  legt  veel  economische  activiteiten  stil.  Dat 
maakt dat boeren, die het toch al niet breed hebben, 
nu niet naar de markt kunnen om hun oogst te verko-
pen”. 

Bij ebola gaat het in de eerste plaats om het bestrij-
den van de ziekte. Maar de ziekte zorgt ook voor on-
rust, stijgende voedseltekorten en stigmatisering van 
mensen die familieleden hebben die besmet zijn met 
ebola. 

De hulp die Kerk in Actie en ICCO bieden, richt zich 
daarom juist ook op deze 
randverschijnselen van de ziekte. We denken dat die 
hulp nog lang nodig zal zijn.”

Meer informatie bekijk de website op: 
http://www.kerkinactie.nl/projecten

Deurcollectes december

7 december Plaatselijk pastoraat

Praten over het geloof  vindt lang niet  iedereen ge-
makkelijk. Maar ondertussen worstelen veel mensen 
met geloofs-  en levensvragen.  Het pastoraat is  dan 
ook een belangrijk  onderdeel van kerk-zijn.  De Pro-
testantse Kerk ontwikkelt materiaal om het geloofs-
gesprek te kunnen voeren. Ook begeleiden
gemeenteadviseurs  de  vorming  en  toerusting  van 
pastoraal werkers in plaatselijke kerken.

12 december San Paulo
14 december Herold
21 december Kerkradio
24 december San Paulo
25 december KIA, Kinderen in de Knel

God werd mens. Dat viert de kerk met Kerst. En in Je-
zus komt God heel dichtbij. Hij brengt licht en hoop in 
ons bestaan. Ook in dat van kinderen. Tijdens Kerst 
zet  Kerk  in  Actie  het  werk  voor  kinderen  centraal. 
Kerk in Actie wil zorgdragen voor kinderen, die te ma-
ken  hebben  met  (seksueel)geweld,  HIV,  verslaving, 
kinderarbeid en slavernij. Kinderen die extra steun en 
veiligheid verdienen. Zoals kinderen in
Colombia,  waar  de  organisatie  ‘Kleine  Arbeiders’ 
(Fundación  Pequeños  Trabajadores)  zich  inzet  voor 
de belangen van kinderen. Veel kinderen in Colombia 
moeten werken om te kunnen overleven. Zoals Lugo, 
11 jaar oud. ’s Morgens vroeg verkoopt hij groenten 
op de markt, daarna zorgt hij voor vier stiefbroertjes 
en -zusjes. Te veel voor een kind om te dragen, vindt 
‘Kleine Arbeiders’. Daarom zet deze actieve organisa-
tie zich in voor kortere werktijden, veilig werk, onder-
wijs en ruimte voor plezier maken met andere kinde-
ren.

28 december Verwarming
31 december Eindejaarscollecte

Opbrengsten collectes oktober.

5-okt Kerk & Israël  € 78,90 
12-okt KIA, Werelddiaconaat  € 75,75 
19-okt NBG              € 131,70 
26-okt De Glind  € 95,03

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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Bezoek van het Regionaal  College voor de Be-
handeling  Beheerszaken   aan  de  Diaconie  in 
Groenlo. 
 
Op  donderdagavond  20   november  2014  kreeg  de 
diaconie bezoek van het RCBB, het Regionaal College 
voor de Behandeling van Beheerszaken, deze ziet toe 
op de zorg voor de vermogens- rechtelijke aangele-
genheden van  de  gemeenten  en  diaconieën.  Daar-
naast adviseert en ondersteunt het College de colle-
ges van kerkrentmeesters en diakenen.
Voor ons als kleine gemeente heeft het toezien  be-
trekking op:
- de begroting
- de jaarrekening en de deugdelijkheid van de contro- 
le op de financiële administratie
- de financiële situatie 
- controle op het juiste gebruik van de diaconale gel-
den
- het doorzenden van de collectegelden 
- het verstrekken van geldleningen en of giften
- het beheer van archieven 

Voor  de diaconie  was het fijn  eens een gesprek te 
kunnen hebben met dit deel van de organisatie van 
de PKN. Zo werd er die avond wat meer duidelijkheid 
verschaft  over  de  mogelijkheden en verplichtingen. 
Ook  hadden  wij  nog  een  paar  vragen  voorbereid, 
deze werden uitgebreid en duidelijk beantwoord.
De heren van de RCBB bedankten aan het einde van 
de  bespreking  de  diaconie  voor  hun  openheid  en 
goed opgezette documentatie, zo konden wij allen te-
vreden de avond besluiten.
                                                 De diaconie van Groenlo

Ter inzage – begrotingen 2015 Lichtenvoorde

Van 3 december tot en met 10 december a.s. zullen 
de begrotingen van 2015 van zowel Diaconie als Kerk-
rentmeesters ter inzage liggen op de grote tafel in de 
Johanneshof.
Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u desgewenst 
vόόr  11  december  a.s.  contact  opnemen  met  Frits 
van Lochem, tel. 0544 – 374723.

Het beluisteren van kerkdiensten

Voor  kerkleden  die  (permanent,  maar  dit  kan  ook 
voor tijdelijk) niet naar de kerk kunnen komen, maar 
wel graag de dienst willen volgen zijn er de volgende 
mogelijkheden: 

 Via Kerkradio;
 Via Internet;
 Via een geluidsopname (op CD/DVD)

Hierna worden de diverse manieren toegelicht.

Kerkradio:
De  kerkradio  wordt  samen  met  een  uitleg  en  een 
kerkradiobusje aan deze kerkleden uitgedeeld.
Deze kerkradio’s  zijn ingesteld op de zendinstallatie 
van de Johanneskerk en van alle kerken in de omge-
ving. Zodat niet alleen de diensten in de Johannes-
kerk kunnen worden beluisterd, maar ook kerkdien-
sten in de omgeving.  De diaconie komt drie keer per 
jaar bij de bezitters van de kerkradio om de kerkra-
diobusjes te legen. 

Internet:
Via de site: www.kerkdienstgemist.nl  kan er gezocht 
worden op kerkdiensten in Lichtenvoorde. 
Dan  kan  er  direct  een  verbinding  gemaakt  worden 
met de PKN Lichtenvoorde. 
Als er een dienst is op dat moment is kunt u direct 
meeluisteren door op de knop play te drukken.
Tevens is er een mogelijkheid om later de diensten te 
beluisteren. 

Geluidsopname  (op cd/dvd):
De diensten in de Johanneskerk worden ook opgeno-
men op CD’s en DVD’s. Op deze schijfjes kunnen zo-
wel geluid als beeld worden opgenomen. Mocht men 
deze geluids en/of beeld opname willen beluisteren / 
bekijken dan kan men contact opnemen met de kos-
ter, deze verkoopt de CD/DVD’s voor € 10,-.  

Liturgie:
Wilt u wekelijks de liturgie thuis ontvangen omdat u 
altijd (of ook voor tijdelijk) thuis de kerkradio of inter-
net beluistert dan kunt u dit doorgeven aan uw ou-
derling / contactpersoon of iemand van de diaconie.
                                                             Jeroen Wildenbeest

11

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Actie Kerkbalans van 18 t/m 31 januari  2015  
            

Of wat betekent de kerk voor u?

Kerk! 
Zomaar een woord? Of toch veel meer? 
Kerk! Zomaar een gebouw? 
Of toch veel meer? 
Voor  ons  betekent  het  in 
ieder geval heel veel meer.
Misschien  is  het  wel  de 
plek  waar  u  getroost  wilt 
worden als er verdriet is. Of 
juist  de  plaats  waar  gela-
chen  wordt  als  er  wat  te 
vieren valt en waar het gezellig is. 
Kerk! De plaats van ontmoeting. 

Kerk! Plaats waar de koffie goed is. 
Kerk! Waar je moet zijn voor bezinning en bezieling. 
Kerk! Onze kerk is eigenlijk te veel om op te noemen.
We willen  heel  graag  dat  zoveel  mogelijk  mensen, 
jong en oud, dat ook zelf ervaren. 
De afgelopen jaren hebben we heel goede stappen in 
die richting gezet. Dat mag nu natuurlijk niet stil val-
len, want een groeiend aantal mensen weet de kerk 
op zondag en de Johanneshof  ‘doordeweeks’ al te 
vinden.   We hebben de kerk nodig. We bloeien op 
van een gemeenschap die helpt, viert, meedenkt en 
rouwt.
Het is een gemeenschap waaraan en waarin gewerkt 
moet worden om haar levendig te houden. 
Want we streven naar een open en openhartige kerk. 
En daarbij kunnen we alle steun gebruiken. Allereerst 
denken we daarbij aan al die vrijwilligers, die dat al 
jaar in,  jaar uit doen en daarvoor zijn wij hen heel 
dankbaar. 

Echter ook de financiële ondersteuning van al onze 
leden is onmisbaar.   
De opbrengsten van de jaarlijkse actie Kerkbalans to-
nen landelijk al enige jaren een dalende trend. 
In 2014 werd in onze gemeente het tij al enigszins ge-
keerd; de opbrengst was ondanks een dalend leden-
tal licht hoger dan die van 2013. En daar waren we 
ongelofelijk blij mee. 
Maar de begroting van de kerk voor 2015 laat zien 
dat  wij,  bij  gelijk  blijvende  lasten,  waarschijnlijk  te 
maken krijgen met  tegenvallende rente- en huurin-
komsten. Alleen met een goede opbrengst van de ac-
tie  Kerkbalans  mogen we er  op hopen dat  we  het 
goede wat we met elkaar tot stand gebracht hebben 
en waar we ook samen veel voldoening aan beleven, 
kunnen continueren.  

Met de Actie Kerkbalans 2015 doen wij daarom weer 
een oproep aan u allen om ruimhartig bij te dragen 
en wij vragen u daarom zorgvuldig te overwegen wat 
uw bijdrage voor 2015 kan zijn! 
Aan het begin van de actieweken zal de brief met het 
bijbehorende intekenformulier door één van de vele 
vrijwilligers bij u thuis worden bezorgd.
En wat die vrijwilligers betreft het zou fijn zijn wan-
neer aan de lijst met vrijwilligers nog een aantal 'be-
zorg(st)ers'  kunnen worden toegevoegd. U kunt zich 
opgeven bij de heer Jan Niewold tel. 372245.  
Bij voorbaat alvast hartelijk dank en tot spoedig ziens 
in ons bruisende kerkelijk centrum!

Met vriendelijke groet,
                     Het college van kerkrentmeesters van de

                      Protestantse Gemeente Lichtenvoorde
5

Eindejaarscollecte 2014 Lichtenvoorde

Binnenkort ontvangt u weer  een acceptgiro voor de 
eindejaarscollecte.  Het  motto  is  dit  jaar  ‘vieren  en 
verbinden’. De kerk stelt u hiertoe in de gelegenheid 
door alle activiteiten die georganiseerd worden. Wij 
vragen u dit mede mogelijk te maken door een bijdra-
ge via deze collecte.
                                                          De kerkrentmeester
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KERSTSAMENZANG = CHRISTMAS 
CAROL 
OP DINSDAG 16 DECEMBER 
JOHANNESKERK
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Leiding :Dominee Hans Hinkamp

Kerstverlichting siert de straten en in de huizen 
verhogen  lichtjes,  een  kerstboom  en/of 
wintertaferelen  de  kerstsfeer.  Kerst  staat  zó 
alom bekend als een tijd van warmte, aandacht 
voor  elkaar,  gezelligheid.  Maar  Kerst  is 

daarnaast  ook  een  boodschap  van  hoop  door  de 
geboorte van een kind dat de wereld zou veranderen. 
Met het Kerstfeest vieren kerken overal ter wereld de 
geboorte  van  Jezus  als  Gods  zoon.  Hij  wordt 
bezongen als  een Licht voor de wereld,  vrede voor 
hart en ziel. 

Een  prachtige  oude  Engelse  traditie  is  het  samen 
zingen van Kerstliederen. Op dinsdag 16 december is 
er  in  de  Johanneskerk  een  sfeervolle  Kerst 
samenzang.  Met  muzikale  klassiekers  uit 
verschillende tradities en landen wordt samen zingen 
een feest! Een kort Kerstverhaal en enkele gedichten 
completeren het  geheel.  Voeg  daarbij  nog  beelden 
van 'de zandtovenaar' en het staat vast dat het een 
hele  mooie  samenkomst  wordt.  Ook voor kinderen 
een belevenis! De leiding is in handen van ds. Hans 
Hinkamp.  Iedereen,  van  jong  tot  oud,  is  van  harte 
uitgenodigd om mee te zingen (maar alleen luisteren 
mag natuurlijk ook!). U bent van harte welkom en... 
neem  iemand  anders  mee:  wel  zo  gezellig  en  hoe 
meer zielen hoe meer vreugd’!

Info Sjors Tamminga, 0544-37 27 52
mail:  sjors.tamminga@kpnmail.nl

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen, twee feesten in de Rooms 
Katholieke kerk. Op 13 november geeft pastoor Pik-
kemaat hier uitleg over. 
Voor de pauze richt hij zich op Allerheiligen. En voor 
verder op het feest in te gaan wil hij een misverstand 
wegnemen. "Laat duidelijk zijn dat wij de heiligen niet 
aanbidden", zegt hij, "we vereren ze". 
Hoe iemand heilig  verklaard wordt?  Dat  is  en heel 
proces.  Voorafgaand  aan  een  heiligverklaring  gaat 
een  zaligverklaring. Voorbeeld hiervan: Moeder The-
resa die in India opkwam voor armen en verdrukten. 
Iemand kan zalig worden verklaard op grond van een 
wonder door hem of haar voltrokken. Daarbij de aan-
vulling  dat  martelaren  ook  zonder  wonderen  zalig 
verklaard kunnen worden. Voorbeeld van een Neder-
lander is Peerke Donders, in 1982 werd hij zalig ver-
klaard  vanwege een wonderbare genezing  van  een 
kind met botkanker. Een stapje verder, zou je kunnen 
zeggen, is een heiligverklaring. Ook dan uiterst zorg-
vuldige  procedures.  Een pauselijke  commissie  buigt 
zich over de voordracht en maakt de afweging of de 
wonderen en goede werken voldoen voor een heilig-
verklaring. Allerheiligen valt altijd op 1 november.
Na de pauze het feest van Allerzielen. Als op verzoek 
van pastoor Pikkemaat dominee Hans Hinkamp uit-
legt hoe Eeuwigheidszondag in de Protestantse Kerk 
van Lichtenvoorde een plek heeft,  hoe daar de na-
men van de dat jaar overledenen genoemd worden, 
hoe voor elk van hen  een kaars wordt aangestoken, 
hoe woorden van gedenken klinken, dan blijkt dat de 
Rooms Katholieke traditie  en de Protestantse vorm 
heel dicht bij elkaar liggen. Wel wat verschillen, maar 
vooral ook veel overeenkomsten. Zij het dat de data 
afwijken. Waar de Rooms Katholieke kerk haar over-
ledenen gedenkt op 2 november, doet de Protestant-
se  kerk  dat  op de laatste  zondag van  het  kerkelijk 
jaar,  voordat de Advent begint.  Het was een goede 
avond, en met name het tweede deel gaf bracht een 
gevoel van verbondenheid mee, over de grenzen van 
de kerken heen. Het is goed dat we, ook binnen Vor-
ming en Toerusting,  elkaar vinden. We hopen  hierna 
nog op vele goede avonden waarbij kerkgrenzen ver-
vagen en we elkaar vinden.

Struikelstenen
Waar loop je tegenaan in je geloof? Waar struikel je 
over als gelovige? Val je over in gesprekken met an-
deren? Dominee Hans Hinkamp wil daar met ons bij 
stilstaan. Er zijn twee avonden gepland en wel op 22 
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en 29 januari. Noteert u deze data vast. In het janua-
rinummer meer hierover.

                              de commissie Vorming en Toerusting
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BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Op woensdag 5  november,  dankdag voor ge-
was en arbeid,  is na afloop van de kerkdienst 
een  bijeenkomst  van  Vorming  en  Toerusting 
gehouden over de toekomst van onze kerk. Een 
werkgroep heeft zich hier de afgelopen maan-

den mee bezig gehouden en presenteert deze avond 
de bevindingen uit  het door deze werkgroep opge-
stelde raamwerk voor het jaarwerkplan voor kerken-
raad en predikant. Ruim 40 personen zijn deze avond 
aanwezig. 

Het werkplan bestaat uit twee delen waarbij Gerard 
van  Lochem  de  uitgangspunten  ten  aanzien  van 
organisatie,  beheer  en  financiën  voor  zijn  rekening 
neemt  en  Hans  Hinkamp  het  onderdeel 
missie/geloofsopdracht.

Missie/geloofsopdracht
Als PKN-Lichtenvoorde gaan we aan de slag met een 
nieuw beleidsplan (werkplan). Niet dat we in het ver-
leden niets deden maar veel  beleid (dingen die we 
doen) was ‘ongeschreven’ en hierdoor niet altijd dui-
delijk. De kerk vraagt om een beleidsplan en we wil-
len hier positief in gaan staan. Het geeft structuur aan 
het werk van de kerkenraad. Ook onze kerk heeft te 
maken met  vergrijzing, krimp en toenemende onze-
kerheid in de beschikbare financiële middelen. Geen 
reden om bij de pakken neer te zitten maar wel om 
duidelijke en verantwoorde keuzes te maken. 

Voor  de  verschillende  onderwerpen:  Kerkdiensten, 
Pastoraat, Jeugdwerk, Vorming en Toerusting, Diaco-
naat en Mediagebruik is deze avond de huidige stand 
van zaken  gepresenteerd met daarnaast de vragen:
- Wat willen we? (inhoud)
- Wat kunnen we? (organisatie, mensen, middelen).

Wat willen we? Wat kunnen we?
Uit de tijdens de presentatie gepresenteerde figuur 
van de kerk (zie hiernaast) blijkt dat wij samen kerk 
zijn.  Het  zijn  de 
mensen  die  het 
moeten  doen  en 
als  gemeente 
vormen  we  sa-
men de kerk. Het 
doel  van  het 
werkplan  is  om 
meer  mensen  bij 
onze  gemeen-
schap  te  betrek-
ken  in  alle  fasen 
van  hun  leven. 
Alle doelgroepen dus van kinderen, jongeren, gezin-
nen met kinderen, alleenstaande tot ouderen.

Natuurlijk lukt het niet om alles in een keer te doen. 
Daarom wordt er gekozen voor een groeimodel waar-
bij jaarlijks een aantal punten worden opgepakt.  Uit 
het  werkplan worden door  de  kerkenraad jaarlijkst 
een  aantal  aandachtspunten  gekozen  voor  het 
betreffende jaar. 

Vragen, opmerkingen, ideeën?
Communicatie/mediagebruik  is  een  van  de  instru-
menten om de gewenste doelen te bereiken en daar-
om ook een van de onderwerpen in het  werkplan. 
(Mogelijke) aandachtspunten bij mediagebruik zijn de 
communicatie intern maar ook extern, bezinning op 
inhoud en beschikbaarheid Op Weg, hoe om te gaan 
met audio, video en beamergebruik in de eredienst, 
gebruik van website en Facebook en gebruik van lo-
kale en regionale media voor onze boodschap. Via Op 
Weg zullen we in ieder geval regelmatig de actiepun-
ten uit het jaarplan en de stand van zaken terug laten 
komen. Vragen, opmerkingen, ideeën? Geef ze door!
U kunt hiervoor altijd contact opnemen met iemand 
van de kerkenraad.          
                                                                        Erik Schokkin
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Vespers in teken van vrede
Vrede op aarde. Alleen maar een lied?

Met Kerstmis willen we zo graag vrede, zingen over 
vrede. De sfeer van licht, gezelligheid en warmte wil-
len we niet laten verstoren door oorlog en geweld. 
De laatste tijd zien we dat de vrede voor heel  veel 
mensen  op  aarde  verder  weg  raakt.  Steeds  meer 
mensen  op  aarde  zijn  slachtoffer  van  dictators  die 
hun macht willen behouden of vergroten. Van men-
sen die gewetenloos zoveel mogelijk geld willen bin-
nenhalen. Van groepen mensen die hun ideologie of 
godsdienst superieur achten. Van mensen die ande-
ren zijn gaan haten. En de weg naar brute vrijheid van 
deze  machten  betekent   het  einde  van  de  vrijheid 
voor anderen. Betekent oorlog, guerrilla, martelen en 
moorden,  vernielen  van  wat  opgebouwd  is  en  be-
staanszekerheid  geeft.  Een  vicieuze  cirkel  waar  we 
niet uit lijken te komen.  Heel veel mensen moeten 
vluchten en zien hun bestaanszekerheid  totaal  ver-
dwijnen. Zo is de politieke lente in het Midden-Oos-
ten een bittere winter geworden.
Gelukkig zijn er steeds mensen die tegen de oorlogs-
zuchtige  en  heerszuchtige  ideologische  stromingen 
ingaan  zoals  Kailash  Satyarthi  en  Malala  Yousafzai, 
winnaars van de Nobelprijs voor de vrede 2014. Ook 
Jezus zou bij de rij Nobelprijswinnaars voor de vrede 
kunnen horen.  Wij geloven dat hij voor de waarden 
van vrede en gerechtigheid stond, en dat hij tegen de 
stroom inging.
Met Kerst kunnen we onze ogen niet sluiten voor de 
botsing tussen de gewenste vrede en de rauwe wer-
kelijkheid. Als veel mensen met Kerst nog zouden wil-
len zingen is het door de tranen heen.

In de Advent wordt  op de zondagmiddagen om vijf 
uur in de Johanneskerk voor en door ieder die dat wil 
het  avondgebed,  de vesper,  gezongen en gebeden. 
Wij willen blijven hopen en geloven in een weg naar 
vrede.  Wij  willen revolutionaire  woorden van Jezus 
over een levenswijze die leidt naar vrede overwegen. 
En nog belangrijker: Laten we om te beginne hier in 
Lichtenvoorde de vrede tussen alle  mensen nastre-
ven.

U wordt van harte uitgenodigd. Na afloop kunt u kof-
fie of thee drinken en napraten.

                                                                        Alfons Liesker

GELEUF ’T NO MAOR 

Advent in de streektaal

Advent is de tied van op pad gaon naor Kasmissen. 
Owzelf  de vraoge stellen: at het mi-j no is ovverkom-
men was, wat der to gebeurn. Jantjen Hendriksen hef 
daor ’n gedicht ovver-emaakt: As Maria

As ik Maria was ewes  
had ik de opdrach dan anveerd? 
Had ik de engel wel geleufd?  
in geheurzaamheid God e-eerd?
Ha’k ‘t Kind wel willen dragen,
zo’n vremden vrucht, zo onbekend? 
Had ik um ‘t moederschap te weren 
niet alle middelen an-ewend?

Had ik ok mien vriendin ezoch, 
um saam ‘t lofgezang te zingen?
Had mien de bli-jdschap ok deurtrild 
a’k ‘t Kindjen vulen springen?
Was ik niet in mien huus ebleven, 
um mien toestand te verbargen?
Met roodgekretten ogen vraogend 
hoe God dit van mien kon vargen?

Had ik der genugen met enommen 
te gaon rösten in een stal?
of ha’k um woonruumte edemonstreerd, 
veurrang eist veur mien geval?
Had ik de herders, a-socialen, 
bi’j ‘t Kindjen willen ontvangen? 
Ha’k ze niet van de deur’ estuurd, 
mien bewust van, stand en rangen?

Had ik…  o nee ik kan niet meer, 
dit vraogen dut mien zo'n piene
want diepe is ‘t vaste wetten, 
dat ik niet zo had willen dienen,
o Here God, waes mien genadeg, 
Iej die mien hat’ könt laezen,
leer mien toch Oew wil’ anveerden, 
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laot mien as Maria waezen.
Lucas 2: 1 – 20, uut het evangelie naor Lucas

’t  Gebeuren in dee dage, to kwam der een besloet 
van keizer Augustus af, dat alle welt zich riggestrae-
ren laoten mos. Dee riggestratie was wat ni’js en wor-
den uut evoerd, to-t Quirinius Syrië besturen.

En alle  leu gingen op pad um zich te  laoten rigge-
straeren,  iederene  naor  de  stad,  waor  ’t  hee  haer 
kwam. En ok Jozef ging op den trad van Galilea uut de 
stad Nazareth vandan naor Judea hen, naor David zie-
ne stad. Dee heet Bethlehem. Hee was der joo ene 
uut David ziene familie en zien volkshuus. Daor leet 
hee zich riggestraeren met Maria, waor ’t hee met op 
trouwen ston. Zee mos ne kleinen kriegen.

’t Gebeuren, to-t ze daor wazzen, dat ’t met eur zo 
wied was. En zee kreg ne zönne, euren aersten. En ze 
wond um in  deuke en leggen um in  ne voerzomp, 
want der was veur eurleu gin plaatse in de harbarge.

Der wazzen schepers in dee contreien, dee-t daor ’s 
nachts buten in ’t veld eure schööpe an ’t heun waz-
zen.  En to, to ston der ne engel van den Heer veur 
eur en den Heer ziene glorie löchten van alle kanten 
rondumme eur op. Ze worden slim bange. Mor den 
engel zei teggen eur: “Waes mor neet bange! Want 
zee, ik brenge owleu good ni’js: grote bli’jschop veur 
heel het volk. Vandage is veur owleu den Heiland ge-
baorne, Christus den Heer, in de stad van David. En 
hier zölt i’jleu ’t an wetten: I’j zölt ne kleinen vinnen, 
in deuke in ewikkeld en hee lig in ne voerzomp.”

En opens was daor bi’j den engel ne helen trop ande-
re engelen, een compleet hemels leger. Dee maken 
God groot en zeien:  
“Aere an God in den hoogsten hemel  en op aerde 
vrae bi’j de leu, waor ’t Hee wille an hef.”

En to, to-t de engelen waer naor den hemel hen ega-
one wazzen, zeien de schepers teggen mekare: “La-
o’w dan naor Bethlehem hengaon en gaon kieken, 
wat der gebeurd is en waor ’t den Heer ons bod van 
edaone hef.”
En 
ze 

höösten zich der hen en troffen daor Maria, Jozef en 
den kleinen an, dén in den voerzomp lei. To-t ze ’t 
ezene  hadden,  vertellen  ze  ovveral  rond,  wat  ze 
ovver dit kind te heuren ekreggen hadden. 

En alle leu, dee ’t der ok mor van heuren, verwonde-
ren zich ovver alles, wat eur deur de schepers verteld 
worden. Mor Maria zetten alles wat der ezegd was, 
veur zichzelf op de riege en prakkizaeren der depe in 
eur harte ovver nao.

En de schepers gingen waerumme. Zee aeren God en 
maken Um groot um alles wat ze eheurd en ezene 
hadden, net zo as ’t eur verteld was.

Nu daagt het  in het  oosten – in de streektaal

In ’t oosten gleuit den morgen,
den dag kump an vol glood:
Hee mek uns vri’j van zorgen,
zien riek geet deur, veurgood.

Den nacht leek zonder ende,
maor ’n duuster’n trök al weg.
En met den ni’jen morgen
kump no het grote lecht.

En wel ebonn’e laggen
met bende van den dood,
gin God of mensen zaggen,
zeet bli’j no ‘t morgenrood.

Den schien van disse zunne
mek lecht den deepsten nacht.
In Christus is begonn’ne
den groten ni’jen dag. 

In ‘t oosten gleuit den morgen,
den dag kump an vol glood:
Hee mek uns vri’j van zorgen,
Zien riek geet deur, veurgood!
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HVD Groenlo

Terugblik Oogstdankdienst Groenlo

We mogen terugzien op een goede oogstdankdienst. 
Er zijn dit jaar zevenenvijftig attenties bezorgd bij zie-
ke  en  oudere  gemeenteleden.  Aan  giften  is  er  het 
mooie bedrag van € 142,- binnengekomen en omdat 
vele handen licht werk maken waren de attenties, na 
een lekker kopje koffie, snel verdeeld. 
Voor uw hulp bij het bezorgen en voor uw gift voor 
deze dienst willen wij u hartelijk dank zeggen. We ho-
pen dat we volgend jaar weer een beroep op u mo-
gen doen.

                    Vriendelijke groet, de HVD

HVD middag Groenlo
De tweede samenkomst van dit seizoen werd op don-
derdag 20 november goed bezocht.  Gelukkig  maar, 
want we hadden deze middag een boeiende vertel-
ster in ons midden.  Na een hartelijk  welkom  door 
Ina Slotboom werden we voorgesteld aan Annemarie 
Broshuis.  Zij  was uitgenodigd om deze middag met 
vertellingen, gedichten, dialect en muziek te verzor-
gen. Met uitnodigende boeken op tafel en een accor-
deon naast haar stoel werden we nieuwsgierig naar 
wat komen ging. Verschillende verhalen passeerden 
de revue zoals:  Het snoepwinkeltje van meelhandel 
Wamelink,  waar vooral  Kwattarepen waren ingesla-
gen voor de verkoop. Het zou wel eens een gouden 
greep kunnen zijn om de dalende inkomsten uit de 
meelhandel weer wat op te krikken. De twee zonen 
zouden wel op de winkel passen en dat leek goed te 
werken. De ruime voorraad chocolade slonk snel en 
moeder verheugde zich al op de opbrengst. Helaas, 
de kassalade bleek nagenoeg leeg, maar de buikjes 
van de zoons des te meer gevuld. Helaas is het nooit 
iets  geworden  met  het  snoepwinkeltje.  Er  volgden 
nog meer verhaaltjes, maar ook gedichten voor vol-
wassenen van Annie M.G.Schmidt.

Bij  'Een spierken zuuver Grolls'  werd onze dialecti-
sche kennis op de proef gesteld. We kregen als raad-
spel allerlei woorden uit het Achterhoeks dialect te 
horen zoals: Een Afjag (een snauw geven). Amechtig 
(kortademig). Betuun (schaars en duur). Dorken (lo-
pen, met doorgezakte benen). Verder nog: Eksteren 
(sarren). Filletten( kleine anjers). Foekerig (kreukelig) 
enzovoort. Voor sommigen een 'weet', maar voor an-
deren een leuk raadspel.
Het laatste verhaal voor de pauze 'De Deerntjes', over 
het 'vee fonds'(verzekering voor vee) leverde vooral 
herkenning en hilariteit op.

Bij  een kopje koffie of thee 
werden we door Annemarie 
begeleid op haar accordeon 
en  toverde  ze  ouderwetse 
liedjes uit de harmonicakof-
fer. Varia, My Bonnie, De ro-
zen zullen bloeien,  Daisy  ... 
wie kon en zin had zong ge-
zellig mee.  

Na de pauze een paar prachtige gedichten van o.a. 
Annie M.G. Schmidt , een Sinterklaasgedicht van de 
Twentse dichter Wilmink, De Kersthaas voor meneer 
pastoor  (voor  velen  herkenbaar)  en  de  Engel  van 
Godfried Bomans. Tot slot het gedicht 'de Vlucht uit 
Egypte'. Het was een middag die op een gezellige ge-
moedelijke  manier  werd  ingevuld  door  Annemarie. 
Met een boeketje, een envelop en een welgemeend 
applaus voor haar werd deze middag afgesloten en 
we hopen elkaar weer te ontmoeten op 18 december 
voor de kerstmiddag ( zie elders in dit blad).
Namens de medewerkers van de HVD een hartelijke 
groet en misschien tot ziens.
                                                  Nancy Corts-Stunnenberg

HVD Programma 2014-2015 Groenlo

Donderdag 18 december 2014
Kerstmiddag met als afsluiting een broodmaaltijd.
De kerstviering wordt verzorgd door het bestuur van 
de HVD en vindt plaats in Groenlo. 

Donderdag 15 januari 2015
Ook alweer een traditie: op de eerste middag van het 
nieuwe  jaar  houden  we  een  Nieuwjaarsvisite  met 
daarna  de  traditionele  bingo.  Hier  zijn  weer  leuke 
prijsjes te winnen.

Donderdag 12 februari 2015
Vetpriezen  (Slachtvisite)  door  een  groep  dames  uit 
Noordijk.
Ten  tijde  dat  er  op  het  platteland  nog  volop  huis-
slachting plaats vond, was het gebruikelijk dat de bu-
ren,  zodra  het  varken  op  de  ladder  hing,  op  visite 
kwamen om het geslachte varken te keuren. De noa-
bers (de buren) prezen het varken om haar kwaliteit 
betreffende de hoeveelheid vet, spek en vlees, van-
daar de naam Vetpriezen. Een groep dames uit Noor-
dijk wil u dit slachtgebeuren in geuren en kleuren la-
ten zien.
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Donderdag 26 maart 2015
We vieren onze Paasmiddag.
Na de pauze komt Maria Monasso ons iets vertellen 
over  de  Stolperstenen  (struikelstenen)  die  op  ver-
schillende plekken in Groenlo zijn geplaatst. In 2012 
is in Groenlo gestart met dit project.
Met deze steentjes worden zij die zo gewelddadig uit 
ons midden zijn  weggerukt in ons midden terugge-
bracht en kunnen de nabestaanden en de gemeen-
schap hen een plekje geven. Het is  ook een eerbe-
toon aan allen die hebben geleden en nog steeds lij-
den door wat zij in die tijd hebben meegemaakt. Het 
deporteren van onze medeburgers is een onlosmake-
lijk onderdeel van de geschiedenis van Groenlo.

Donderdag 16 april 2015
Midden in  het  buitengebied tussen  Groenlo,  Eiber-
gen,  Borculo  en  Beltrum  ligt  ‘Natuurtuin  de  Weer-
kamp’ van de familie Lammers.
De tuin laat een schat aan planten, vlinders, insecten, 
vogels  en  waterflora  zien.  De  eigenaar,  Henk  Lam-
mers, heeft hiervan unieke foto’s en filmbeelden ge-
maakt.  Vanmiddag zal  Henk  ons een film vertonen 
over de Natuurtuin met haar bewoners. 

Waar zijn de bijeenkomsten?
De middagen vinden evenals vorig jaar plaats in het 
zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel.

We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.

Kerstviering  
HVD Groenlo 

Donderdag 18 december vindt de kerst-
viering van de HVD plaats. De liturgie zal 
worden verzorgd door het bestuur, even-
als het gedeelte na de pauze. 
We  besluitende  middag  met  een  broodmaal-
tijd. Hiervoor kunt u zich tot 13 december opgeven 
bij Ina Slotboom, tel:  462660. We hopen samen met 
u op een goede viering en ontmoeten u graag don-
derdag 18 december.
Plaats: d'Orangie, Deken Hooijmansingel.
Aanvang: 14.30 uur.

HVD-bestuur

Protestantse Vrijwilligers Groep

Deze keer het verslag van twee middagen voor u.
In verband met een uitvaartdienst was de PVG-mid-
dag van 20 oktober verplaatst naar 3 november.
Mevrouw  De  Bruijn  heette  iedereen  welkom  en 
opende deze middag met het lezen uit een Bijbels-
dagboek naar Deut.:6  “Houd van God met hart en 
ziel, met heel je wezen”.
Met z’n allen zongen we Lied 255.
Daarna werden onze gasten Mevrouw R. Oosterholt 
en de heer J. te Molder, beiden “trekzakbespelers”, 
voorgesteld  en  klonken  al  snel  de  eerste  vrolijke 
deuntjes.
Veel bekende nummers werden ten gehore gebracht. 
Er  werd spontaan meegezongen of  geneuried.  Ook 
was het mogelijk om mee te zingen doordat er tek-
sten werden verspreid. 
Een zeemansliedje werd ondersteund door het rond-
delen van mutsjes en kragen. 
Na de pauze kwamen de heer Bulsink en mevrouw 
Hinkamp  informatie  geven  over  de  vakantieweken 
van het I.K.V. Deze commissie  is in het leven geroe-
pen door de diaconieën van PKN kerken in de Achter-
hoek en Liemers.  Ze verzorgen vakantieweken voor 
mensen die zonder zorg of begeleiding niet op vakan-
tie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Wilt u meer infor-
matie dan kunt u bij de diaconie aankloppen. 
Aanmeldingen   voor  deze  vakantieweken  moeten 
vóór 1 februari 2015 binnen zijn.
Het  laatste  deel  van  het  muzikale  programma  was 
ook weer een gezellige mix van mooie melodieën en 
een uitleg door mevrouw Oosterholt over de werking 
van haar  instrument. Het was weer een fijne middag 
en iedereen ging tevreden huiswaarts.

PVG-middag 17 november  met het onderwerp:
Wereldwonderen van toen en nu  
door de heer Rob van Eck uit Doorwerth.
Welkom en opening door mevrouw Truus De Bruijn.
Zij  las uit een dagboek Exodus 33: “Heer als U niet 
met ons meegaat laat ons dan hier blijven”.
Daarna zongen we allen Lied 477.
Het programma dat de heer Van Eck voor ons ver-
zorgde werd in twee delen gebracht : voor de pauze 
de klassieke wereldwonderen en na de pauze de he-
dendaagse. Ook was er een kleine inleiding over het 
belang vanuit het milieu om al deze prachtige objec-
ten te beschermen voor latere generaties. Het herge-
bruik en goede splitsing van gebruikte artikelen is van 
groot belang om dit te realiseren. Hij bood iedereen 
een afvalbox  aan om er gebruikte spullen in te verza-
melen.

19



Daarna de prachtige beelden van de wereldwonderen 
van vroeger. Deze zijn grotendeels door deskundigen 
gereconstrueerd.  Alsof  ze voor je  ogen worden ge-
bouwd. Van tekening tot paleis/tempel of vuurtoren.
Prachtige beelden van al deze wereldwonderen:
Hangende tuinen, beeld van Zeus, Mousoleum, Pyra-
mide van Cheops enz.
Na een korte pauze volgde het tweede deel:
Een virtuele wereldreis van Zuid en Midden Amerika 
naar  Europa,  Azië  en China.  Prachtige  bouwwerken 
met hun culturele achtergrond en anekdotes verteld 
door de heer Van Eck.
Na afloop van dit programma bedankte mevrouw De 
Bruijn hem voor zijn duidelijke uitleg en wenste ie-
dereen een wel thuis toe.

De volgende PVG middag is op 17 december a.s. om 
15.00 uur in de Johanneshof.
Dan hopen we samen de Kerstmiddag te vieren on-
der leiding van Ds. H. Hinkamp met muzikale mede-
werking van B. Tieltjes.  We eindigen met een geza-
menlijke broodmaaltijd en hopen dat iedereen tegen 
18.00 – 18.30 uur weer naar huis kan.
 Iedereen is van harte welkom.
 
          Namens alle medewerkers een hartelijke groet.
                                                                      Annie Bosman

Verhuisbericht

Na 14 hele fijne jaren aan de Huininkmaat te Lichten-
voorde, ben ik verhuisd naar Terborg.
In Terborg aan de Hoofdstraat 98 ligt De Herbergier. 
Een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen. Het 
appartement waar ik woon ligt aan de voorzijde op 
de eerste verdieping.
U bent van harte welkom! U kunt mij bellen om een 
afspraak te  maken: 06 - 13 47 60 71.
                                                                 Hartelijke groet,
                                            Mevrouw J. van Luin-van Dijk

Nieuw Ingekomen

Deze maand een hartelijk welkom aan:
De  heer  en  mevrouw Oortgiese-Stemerdink,  Lievel-
derweg 22a in Lichtenvoorde. Ze komen oorspronke-
lijk uit Winterswijk en zijn tijdelijk in de Molenberg in 
Groenlo geweest. We hopen dat ze zich nu in de Ma-
riënhof thuis zullen gaan voelen.

Mevrouw K.E. von der Hude woont al langer aan de 
Esstraat 38 in Lichtenvoorde en is zich in onze kerke-
lijke gemeenschap thuis gaan voelen en nu dus ook 
ingeschreven als kerklid.
                                                              Ledenadministratie 

Lucy Schutten

Schrijfmarathon 10 december

Dag van de Mensenrechten
Op 10 december is het de Dag van de Mensenrechten 
en organiseert Amnesty een schrijfmarathon waarbij 
mensen  gevraagd  worden om brieven  te  schrijven. 
Brieven waarin we autoriteiten oproepen de mensen-
rechten in hun land te respecteren. Daarnaast schrij-
ven we brieven of groetenkaarten voor slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen en hun familie.  Dit 
wordt altijd als een enorm belangrijke steun in de rug 
ervaren. Vorig jaar was de schrijfactie zeer succesvol 
en leidde het tot vervroegde vrijlating van een aantal 
gevangenen. Daarnaast ontving Amnesty bedankbrie-
ven en zelfs videoboodschappen van slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen.

Records brekende Schrijfactie Amnesty in Oost Gelre
Wij willen records breken en zoveel mogelijk brieven 
en groetenkaarten versturen t.b.v. ernstig bedreigde 
politieke- of gewetensgevangenen. Het zou geweldig 
zijn wanneer iedereen aan deze actie zou willen mee-
doen zodat wij vanuit Lichtenvoorde honderden brie-
ven kunnen versturen.
De schrijfmarathon in Lichtenvoorde is een twaalf uur 
durend evenement: de Van TIEN tot TIEN Schrijfactie 
op TIEN december! De bedoeling is dat er minstens 
één pen 12 uur lang continue gebruikt wordt voor het 
schrijven van brieven of  groetenkaarten. Het is dus 
een soort estafette. De schrijftafel staat klaar in boek-
handel LICHT Dijkstraat 13 in Lichtenvoorde. U kunt 
komen schrijven aan de schrijftafel.
Zie ook: https://www.amnesty.nl/schrijfmarathon 

Werkgroep Amnesty International Aalten-Oost Gelre
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Nederlands Bijbelgenootschap

Kerstpuzzel

In Matteüs 1 en Lucas 3 vind je een lijst met namen 
van de voorouders van Jezus. Hieronder zie je 15 zin-
netjes over mensen die in die lijst genoemd worden. 
Een M betekent dat die naam voorkomt in Matteüs 
en de L staat voor Lucas.

1. Een koning van Juda die de afgodendienst op-
nieuw invoerde en zijn  zoon offerde in  het 
Hinnomdal.  Later smeekte hij  in een Assyri-
sche gevangenis bij God om hulp. (M)

2. Koning  Hizkia  had  een  hofmeester-iemand 
die de baas was over het paleis-met dezelfde 
naam als deze persoon. (M,L)

3. De vader van Boaz. (M)
4. Zeer wijze koning. (M)
5. Toe hij geboren werd, was zijn vader 100 jaar 

oud. (L)
6. Hij ging op reis toen God hem zei, dat hij zijn 

land en zijn familie moest verlaten. (M,L)
7. In de tijd van David was er een priester met 

dezelfde naam als deze persoon. (M)
8. Zijn vader heette Peres. (M,L)
9. Hij is niet gestorven. (L)
10. Hij woonde op de muur van Jericho. (M)
11. Jesaja profeteert dat uit zijn ‘stronk een telg 

opschiet’. (M,L)
12. Hij liep samen met zijn broer Jafel achteruit 

de tent van zijn vader in om hem toe te dek-
ken met een mantel. (L)

13. Zij werd zwanger van haar schoonvader. (M)
14. In opdracht van David liet generaal Joab hem 

sneuvelen in de oorlog. Zo kon David met zijn 
vrouw trouwen.

15. Hij was de vader van Zerubbabel. (M,L)

De  eerste  letters  van  de  antwoorden  vormen  een 
woord in het Hebreeuws en een woord in het Grieks. 
Beide woorden betekenen hetzelfde. Wat betekenen 
deze woorden?
TIP:  zoek op  www.debijbel.nl om te  weten  wat  de 
woorden betekenen. Vul uw oplossing in op 
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans 
op een dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling.

Hebt u geen internet , dan kunt u uw oplossing ook 
per post sturen naar:
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP 
Haarlem, onder vermelding van Kerstpuzzel 2014.

Uiterste  inzenddatum:  5  januari  2015.  De  winnaar 
krijgt schriftelijk  bericht.  Bovendien vindt u de win-
naar online op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel

Gratis app voor Advent en Kerst

Het Nederlands Bijbelgenootschap komt met een gra-
tis app om te gebruiken tijdens Advent en Kerst.
Van 1 december tot en met 6 januari kun je elke dag 
een inspirerende tekst lezen uit de Bijbel in de Gewo-
ne Taal. Bij elke tekst staat een vraag om over na te 
denken.
De app komt beschikbaar voor IOS en voor Android.
Voor IOS is de app te downloaden in de App Store.
Voor Android is de app te downloaden in de Google 
Play Store.
                                Namens de werkgroep van het NBG
                                                     Ineke Beestman-Hoitink

Vrolukken Frans

Op 4 oktober jl. was de eerste oecumenische dialect-
viering in de Bonifatiuskerk.  Voorgangers Hans Hin-
kamp en Hetty Bresser. In deze bijzondere viering wa-
ren alle teksten en liederen in het Achterhoeks dia-
lect. In deze dienst werd er gekeken naar het leven 
van de heilige Franciscus van Assisi. Aan hem danken 
we de uitdrukking ‘vrolijke Frans’. Zijn aandacht voor 
mens en dier  is  wereldwijd  bekend.  Wij  hadden er 
nog nooit van gehoord maar het was heel aangenaam 
om kennis te maken met deze ‘vrolijke Frans’.
Via de kerkradio hebben Fons en ik ademloos en met 
veel plezier geluisterd. Jammer dat we geen liturgie 
of webcam hadden, want Hans en Hetty brachten het 
vol humor en met veel plezier. Toen Hans zich in zijn 
enthousiasme niet aan de afgesproken tekst hield en 
Hetty  hem daar  met  een  lach  op  aansprak,  kon  je 
merken hoe goed ze op elkaar ingespeeld waren en 
deze dienst zo bijzonder maakten.
We hopen dat beide kerken ons nog vaak zulke boei-
ende diensten zullen geven. Dank jullie wel!
Het gaat met ons heel goed en wij  wensen u allen 
sterkte toe, als u het moeilijk heeft.
Good gaon en pluk de dag in 2015!

                                                     Fons en Ria Stapelbroek
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Medewerking Kindernevendienst op eeuwig-
heidszondag in Lichtenvoorde

Dertien stenen met dertien namen van wie overleden 
het afgelopen jaar. Stenen net zo verschillend als de 
mensen van wie we de namen noemden, en voor wie 
we een kaars  aanstaken.  En bij  die stenen een ge-
dichtje dat Lotte, één van de kinderen, voorlas. 

Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart.
En je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.
Want afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering waard is.

Kerk en internet
Naast ons kerkblad Op Weg willen we ook graag op 
andere  wijzen  mensen  betrekken  bij  onze  kerkge-
meenschap. Wilt u een kijkje nemen op onze website 
ga dan naar:www.kerkbladopweg.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Ga dan op facebook naar: PKN kerk Lichtenvoorde.

Een afscheidscadeau  

Bij mijn afscheid had ik aangegeven dat ik graag een 
Griekse icoon zou willen kopen.
Op Samos hadden wij een mooie gezien, maar toen 
wij in mei kwamen was die helaas verkocht.
Onze vriendin raadde ons aan te wachten en de vol-
gende keer naar Thessaloníki te gaan.
Dat hebben wij dan ook gedaan.
Toen wij daar in september waren hebben we deze 
icoon gekocht.
Hij is in 1954 geschilderd 
door Jorgiades Sofocles.
De afbeelding is  :  Chris-
tus op de troon.
Wij zijn er heel gelukkig 
mee  en  willen  allen  die 
daaraan  hebben  bijge-
dragen hartelijk danken.

Een  mooier  aandenken 
aan  de  tijd  in  Groenlo 
kunnen  we  ons  niet 
voorstellen.  Nogmaals 
hartelijk dank.
Ria Willems - Joosten

Medewerking  Songs4All  tijdens  de kerstnacht-
dienst in de Oude Calixtus te Groenlo.

Tijdens de kerstnachtdienst op 24 december zal het 
koor  Songs4All  haar  medewerking  verlenen  en  be-
kende maar  ook minder bekende kerstliederen ten 
gehore brengen.. 

Dit koor bestaat uit 30 enthousiaste ervaren zangers 
en solisten. Zij komen uit de gemeente Oost-Gelre en 
omgeving. Ze zingen liedjes in het Nederlands, Duits 
en Engels en hebben ook een speciaal kerstrepertoi-
re. Tijdens de kerstdagen worden optredens verzorgd 
bij kerstmarkten en kerstvieringen in woon- en zorg-
centra.
Jozef
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Nooit van m'n leven
zou ik durven dromen
aan God een naam te geven
en een onderkomen.

Van kindsbeen aan
is mij geleerd om te geloven
in  God de Alomtegenwoordige,
 de Alvermogende.

En nu komt Hij
mijn leven binnen zo gering,
zo aards en kwetsbaar
als een boreling.

Verwonderd geef ik Hem de naam
Jezus - God redt - 
en Hij is kind aan huis
bij mij, Jozef van Nazareth.

Ik, die de jongen
niet meer leren kan
dan dit: een leerjongen te zijn,
een handwerksman.

Dat ik een kind van God ben,
durf ik nauwelijks te geloven,
maar dat Hij nu mijn kind wil zijn,
gaat mijn begrip te boven.

                                                  Jaap Zijlstra

Ophaaldienst 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. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn tel. 37 27 00
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
Giften

Mevrouw G. ter Haar ontving en gift van € 10,= voor 
de ouderling bloemendienst.
Mevrouw R.  Tieltjes  een gift  van €  41,=  voor alge-
meen kerkenwerk.
Via mevrouw J. Wansing ontvangen een gift van € 5,= 
en via mevrouw T. de Jongh € 10,= voor de PVG.
Hartelijk dank!

Kledinginzameling

In de maand december vindt er geen kledinginzame-
ling plaats! 
De eerstvolgende is op zaterdag 31 januari 2015 van 
09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je  Wehmerhof,  Rente-
nierstraat 20.

De redactie van Op Weg wenst u en jou 
een gezegend 2015.
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Nieuw Jaar

En na de twaalfde slag
begint de eerste dag
van een nieuw jaar.

Stil staat ze daar
2015

handen op haar rug
onzichtbaar in

haar handen dagen
van blijdschap maar

ook van verdriet,
2015

zeg me wat je brengt
vertel me

wordt het beter
wordt het slechter,

2015
zwijgend staat ze daar
een heel nieuw jaar.

En daar staat Hij,
Hij zegt

ook in dit jaar
zal ik er zijn voor jou,

in blijde dagen
en in de dagen

vol van rouw en pijn,
ook dit jaar zal

ik  je op handen dragen.
                                                  marja
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Het volgende nummer. . .  
komt uit in de week voor zondag 4 januari 2015. Kopij 
moet uiterlijk maandag 22 decembet 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
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 08 58 78 38 64
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71
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 2014
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.  dhr. F. van Doorn        37 27 00
  5.  dhr. G. Bouwman        37 24 36
       mevr. J. Rouwhorst     37 36 62
  6.  mevr. G. ter Haar        37 20 91
  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. 08 58 78 38 64

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 
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, Esstraat 10-37,
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45
IBAN: NL 13 RABO 0336163797

GEGEVENS GROENLO
Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk, 
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2, 
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: vacant

Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5, 
7141 TT  Groenlo, tel. 46 44  21
Email: jhthorst@planet.nl 

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
Abeelstraat 102  7101 LJ 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
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Kerkdiensten

Lichtenvoorde

zondag  7 december   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Tweede zondag van Advent, AKZ-dienst, 
Kindernevendienst + J-kerk
Welkom: de heer Ter Horst
Deurcollecte: Plaatselijk Pastoraat
17.00 uur Oecumenische vesperviering

vrijdag  12 december   
Avondmaalsviering in de Johanneshof 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Deurcollecte: San Paulo

zondag  14 december   
10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld
Derde zondag van Advent, kindernevendienst
Welkom: de heer Van Doorn
Deurcollecte: Herold
17.00 uur Oecumenische vesperviering

zondag  21 december
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Vierde zondag van Advent
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Kerkradio
17.00 uur Oecumenische vesperviering

woensdag  24 december Kerstnachtdienst
23.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Deurcollecte: Sao Paulo

donderdag  25 december  Kerstmis
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Eerste kerstdag, kindernevendienst
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: Kia, kinderen in de knel

zondag  28 december   
10.00 uur ds. J. van Dalen, Kudelstaart
Welkom: de heer Ter Horst
Deurcollecte: Verwarming

woensdag  31 december   
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp
Oudejaarsavonddienst
Deurcollecte: Eindejaarscollecte

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken
in de Johanneshof.
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.  
Kindernevendienst op zondag 7 , 14 en 25 december

Groenlo

zondag  7 december 
Tweede zondag van Advent
10.00 uur: ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten
Welkom: de heer Bragt
Deurcollecte: Kerkvoogdij, pastoraat
Er is koffiedrinken na de kerkdienst.

zondag  14 december 
Derdezondag van  Advent   Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. F.J. Helder, Winterswijk
Welkom: mevrouw Vennebekken
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk in eigen gemeente

zondag  21december
Vierde zondag van Advent
10.00 uur: ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten
Welkom: de heer Ter Horst
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie

woensdag  24 december Kerstnachtdienst
22.00 uur: ds. F.J. Helder, Winterswijk
Welkom: de heer Klein Wolterink
Deurcollecte: Diaconie, kinderen in de knel
Medewerking van het  koor 'Songs4All'

donderdag  25 december Kerstmis
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: de heer Wiggers
Deurcollecte: Diaconie, kinderen in de knel

zondag  28 december 
10.00 uur: ds. J. Struijk, Eibergen
Welkom: de heer Scheer
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud begraafplaatsen

zondag  4 januari
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte: Kerkvoogdij
Er is koffiedrinken na de kerkdienst.

Taizé viering
woensdag 10 december 19.00 uur
Oecumenisch avondgebed
zondag 7 december,  tweede Advent
17.00 uur in de R.K Calixtuskerk 
zondag 21 december, vierde Advent
17.00 uur in de R.K. Calixtuskerk
Oecumenische samenzang
zondag 14 december, derde Advent
17.00 uur  in de Oude Calixtus
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