
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

december 2015 
 
In dit nummer: 
 
Over de drempel 
 
Christmas Carols 
 
Visitatie PKN Lichtenvoorde 
 
Vespers in de advent 
 
Vieren 
 
Waarheen ga je, Europa?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstfeest 2015 

 
 

In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind, 

kom in onze dagen, kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, kom, de wereld wacht. 
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Geven, ontvangen. 
 
December. Maand van geven. En maand van 
ontvangen. Al dan niet met gedicht. Leuk ge-
dicht, pittig gedicht. Soms moet je aardig door 
het stof voor je je cadeautje mag uitpakken. 
December. Maand van geven. En maand van 
ontvangen. Geldt niet voor iedereen. Om welke 
reden ook. Kijk maar om je heen, en je zal het 
zien. Of je ervaart het zelf misschien. 

 
Herinner me het jaar dat we met de familie besloten 
dat de maximum prijs voor een cadeautje fl.2,50 was. 
(Al wel even geleden dus). Geweldig om te zien hoe 
creatief mensen werden. Nu nog, na afschaffing van 
de limiet, roepen we in koor als een pakje uitgepakt 
is: "En dat voor een rijksdaalder!!!"  
 
Zover over Sinterklaas. Maar ook Kerst is in veel hui-
zen een cadeautjesfeest. Stapels pakjes onder de 
kerstboom. Wat heet pakjes, pakken soms. En of het 
niet op kan ook nog tafels vol eten. Tafels vol drin-
ken. Met bubbels, zonder bubbels, als het maar 
sprankelt. Als het maar bruist. Als het maar licht en 
vrolijk is. Maar ook hier weer: geldt niet voor ieder-
een. Om welke reden ook. Kijk maar om je heen, en 
je zal het zien. Of je ervaart het zelf misschien. 
 
Een cadeau voor iedereen gelijk is het cadeau van het 
leven. Leven dat we ontvangen uit Gods hand, zeggen 
we wel. Leven om ten volle te leven. Om van te ge-
nieten. Om te vieren. Maar ook hier weer: dat vieren 
geldt niet voor iedereen. Om welke reden ook. Kijk 
maar om je heen. Of je ervaart het zelf misschien. En 
ach, een mensenleven, wat is het waard? Is het ene 
leven meer waard dan het andere? 
 
Kort geleden in Renswoude. Een kerkdienst. Mij bij-
gebleven is de tekst uit Exodus waarin God Mozes 
meedeelt dat iedereen  van twintig jaar of ouder een 
heffing voor de HEER moet betalen. Een losprijs, een 
prijs voor zijn leven. En er staat uitdrukkelijk: Rijken 
dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan 
een halve sjekel, armen niet minder.(Exodus 30 vers 
15). Het was een eenmalige afdracht.  
 

             

Conclusie: het leven van een rijke is niet meer, maar 
ook niet minder waard dan dat van een arme. En 
andersom is dat van een arme niet minder, maar ook 
niet meer waard dan dat van een rijke. Allemaal een 
halve sjekel. In de Bijbel in Gewone Taal staat een 
zilverstuk van 5 gram. Allemaal even waardevol. Voor 
God tenminste. 
 
En voor ons? Hoe waardevol zijn anderen voor ons? 
Rijk of arm, populair of minder populair, hoogge-
plaatst of eenvoudig? Zien wij ook alle mensen als 
van dezelfde waarde? Of schieten we voor sommigen 
in een soort stress? Buigen we ineens als knipmessen. 
Voelen we ons ineens minder dan die ander. Zou ook 
kunnen dat we ons meer voelen. Mensen niet zien 
staan. Misschien net een klein knikje. Maar dat is het 
dan ook wel.  
 
Even komt me paus Franciscus voor ogen. Steeds 
dezelfde voor zover ik het zien kan. In gesprek met 
een dakloze. Met een wereldleider. Met jongeren. 
Met vluchtelingen. Met gevangenen. Voor hem alle-
maal even waardevol. Allemaal het leven gekregen 
van God. 
 
Als je daarover doordenkt dan heeft dat nogal wat 
consequenties. Voor een volk. Voor groepen. Voor 
partijen. Voor ons als individu.  Wat is een leven 
waard? Het leven van die vluchteling? Het leven van 
die gevangene? Het leven van die man of vrouw die 
het zo moeilijk heeft. Van die lastige kennis? Het is 
net zoveel waard als jouw leven. Als mijn leven. En 
daarnaar leven is de opdracht. Ook in 2016. God lief-
hebben, en je naaste liefhebben als jezelf. Je naaste, 
net zo waardevol als jij.  
 
Goede feestdagen gewenst, en een waardig 2016. 
 
 zoveel mensen ontmoet 
 eerbied waardige mensen 
 mensen verloren 
 waardevolle mensen 
 
 op de drempel  
 terugkijkend 
 over de drempel 
 stappend 
 
 op weg naar mensen 
 op weg met mensen 
 eerbied waardige mensen 
 waardevolle mensen 
 
 waardevol mens 
 ben je 
     marja 
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Ds. Hans Hinkamp   
 

Zo kom je (in zonnige korte mouwen) na de 
vakantie de zomer uit en zo zit je al weer in de 
winter. Voor al die mensen die zich wel eens 
afvragen ‘Is dat niet  saai; dominee zijn? Altijd 
maar weer die preken?’ Nou nee, het is be-
paald niet saai. Want behalve dat je soms veel 
kunt betekenen voor mensen is het ook heel 

erg afwisselend.  
Plannen ontwikkelen: om mensen meer, of op andere 
manieren, te betrekken bij de kerk en het geloof. In 
gesprek: met andere instanties over vluchtelingenop-
vang, of de ontwikkelingen in de zorg. Nadenken: met 
een enthousiaste groep mensen om als kerk eigen-
tijds en betrokken goed voor de dag te komen. Het 
resultaat hiervan zal te zien zijn bij de aanpak van 
Kerkbalans. Om ook in de toekomst op een inspire-
rende manier kerk te zijn is het goed om te laten zien 
waar we mee bezig zijn (en/of bezig willen). Dit kan 
niet zonder de benodigde middelen, zowel mensen 
als financiën. De kerk saai? Geloof het maar niet! 
 

En tussen alle activiteiten en ontwikkelingen door 
merk je dan het zo weer advent en kerst is. Maar 
eerst was er nog een opnieuw heel indrukwekkende 
dienst op Eeuwigheidszondag, waarin we stil stonden 
bij hen van wie we afscheid moesten nemen (met 
een prachtige medewerking van de Cantorij!) 
Met het begin van advent (dat betekent ‘komst’) 
komt de Kerstster uit Herold weer van de zolder. De 
oecumenische vespers gaan beginnen en we groeien 
naar de kerstvieringen toe. Dat betekent voor mij: 
liederen, muzikale medewerking, en verhalen bij el-
kaar zoeken voor de verschillende kerstvieringen en 
natuurlijk onze eigen Christmas Carols, dat ieder jaar 
in belangstelling groeit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de soms zo donkere dagen voor Kerst (we hebben 
er al een paar gehad) worden we als kerk geroepen 
om licht te zijn, voor elkaar en voor zomaar mensen 
die we ontmoeten op onze levensweg. Kerst als 
boodschap van een God die de mens niet in het don-
ker wil laten. Ik hoop dat die geboorte van het Licht 
der wereld ook ons de ogen wil openen om het goe-
de te zien, om iets te ontdekken (en door te geven) 
van een vrede die van binnen zit. Als een gebed voor 
onze wereld. Met woorden van lied 505 uit het lied-
boek: 
 
 In de nacht gekomen 
 kind van hogerhand, 
 licht in blinde ogen, 
 licht dat zingend brandt, 
 kom in onze dagen, 
 kom in onze nacht, 
 hoor de aarde klagen – 
 Heer, de wereld wacht! 
 
 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. 
 
 In de nacht gekomen, 
 onmiskenbaar kind, 
 kom, doorwaai de bomen, 
 zachte zuidenwind, 
 kom in onze dagen, 
 kom in onze nacht, 
 laat uw morgen dagen, 
 kom, de wereld wacht. 
 
 
 
 
Langs deze weg wens ik iedereen 
dan ook van harte een heel goede en 
gezegende advent en kersttijd toe! 
 

 
met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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BLANKWERK  
Onder dit opschrift hoop ik regelmatig iets in het 
kerkblad te schrijven over zaken die mij persoonlijk 
bezighouden, wellicht ook u te denken geven. 
“Blankwerk” is de term voor hout, waarin je de ner-
ven (tekening) ziet lopen, de noesten opmerkt, de 
mooie en de minder mooie stukken. In het licht van 
de Bijbelse boodschap bij bedoelde “tekening” van de 
alledaagse werkelijkheid kanttekeningen plaatsen, 
daar gaat ’t om. “Blankwerk” dus.  
 
Bereikbaarheid Als er geen bijzonderheden zijn, werk 
ik, op dinsdag en woensdag, in Groenlo. Tussen de 
middag (12.30–14.00 uur) treft u mij gewoonlijk in de 
“Oude Calixtus”, in de voormalige consistorie. Voelt u 
zich vrij om even binnen te lopen, een praatje te 
maken. Uiteraard kunt u ook op andere wijze contact 
zoeken, per telefoon of per e-mail. Ik breng u thuis 
graag een bezoek. Via telefoonnummer 0575 – 
845805 ben ik, in Zutphen, te bereiken. Of mobiel: 06 
28 71 93 84. De vrijdag probeer ik vrij te houden. Bij 
deze vermeld ik ook mijn e-mailadres: 
w.blankenvdm@gmail.com 

 

Afwezig  Vanaf maandag 7 december tot en met 
zondag 13 december ben ik een weekje afwezig. Ik 
verwijs u graag naar elders in het kerkblad voor de 
contactgegevens van wie aanspreekbaar zijn.  

 

De beste wensen!  Ik hoop dat u goede feestdagen 
zult beleven. We stappen over de drempel van een 
nieuw jaar, zeggen wellicht tegen elkaar: “De beste 
wensen!” Een opmerking die mogelijk de vraag op-
roept waar een mens nu het meest gelukkig van 
wordt. Iets meer geld om te besteden? Of liever een 
goede gezondheid, een lang leven. Vrede met de 
mensen met wie je optrekt? “De beste wensen”, dat 
is de zegen die we elkaar, aan het begin van een 
nieuw jaar, gunnen! Iets beters kunnen we elkaar 
niet toewensen: “Weet dat je niet alleen bent. God 
waakt over je. God ziet je staan en ziet je zitten. God 
die trouw is, helpt ons kwetsbare mensen over de 
drempels die het leven opwerpt.” De beste wensen 
dus! 

ds. Wim Blanken 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
Meeleven met  
Meeleven met hen die een medische ingreep moeten 
of hebben moeten ondergaan. De zieken thuis of in 
een verpleeghuis, met hen die om hen heen staan, 
sterkte en Gods zegen gewenst.  

 

‘Feestmaand’ 
Zo kun je de maand december wel noemen. Er is vol-
op te beleven en te ‘feesten’. De spanning rond het 
Sinterklaasfeest, van wel of niet iets krijgen in de 
schoen. Het ruimhartig geven aan instanties die er-
voor zorgen dat ook kinderen die anders geen ca-
deautjes zouden krijgen op 5 december toch verrast 
kunnen worden. Advent, de tijd van ' wachten op '  
en de tijd waarin we steeds meer kaarslicht zien ver-
schijnen in de kerkdiensten om het dan met Kerst 
volop licht te laten zijn. Het Licht dat onder ons men-
sen kwam, zoals Johannes het in zijn evangelie be-
schrijft. De geboorte van Jezus als het Licht der we-
reld. Het feest van Oud - en Nieuwjaar. Terwijl ik dit 
schrijf is er ook het besef dat december lang niet voor 
iedereen een feestmaand is. Er zijn er die juist opzien 
tegen deze maand omdat zij voor het eerst zonder 
partner of voor het eerst zonder ouderlijk huis deze 
maand door moeten zien te komen. Het verlies van 
een dierbare wordt  - juist rond de feestdagen - nog 
veel intenser beleefd. Daarom dat velen uitzien naar 
januari wanneer alles weer ‘gewoon’ is.  
Toch de wens dat het feest van Kerst onze harten 
mag openen voor Gods aanwezigheid in ons leven. 
Met Hem is er méér licht dan donkerte en méér toe-
komst dan verleden. U allen gezegende Kerstdagen 
gewenst en een goede jaarwisseling. 
 

Kerstfeest 
Wéér Kerstfeest, weer diezelfde woorden 
van: “Eer zij God en vrede op aard” 
en ondertussen al die moorden 
wat is een mensenleven waard? 
  Wéér Kerstfeest en wij leven verder 
  alsof er nooit een Redder kwam: 
  de Zoon van God, de goede Herder 
  die zoekt naar het verdwaalde lam. 
Wéér Kerstfeest; en met lege handen 
komen wij aarz’lend naar de stal 
en staan daar met een mond vol tanden 
bij Jezus: Hij, Die redden zal.  
  Ach God, hoe lang nog zullen mensen 
  verdwalen op de lange tocht 
  van hier naar Bethlehem, en wensen 
  dat U hun ééns verschijnen mocht?  
Wéér Kerstfeest. God vraagt ons vertrouwen, 
komt in het Kind ons tegemoet. 
Alleen wie knielt kan Hem aanschouwen: 
God Zelf – als kind van vlees en bloed!  

                                                Met bemoedigende groet, 
                                                Gaatske Braam 

mailto:w.blankenvdm@gmail.com
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Bloemengroet Lichtenvoorde 
 

De bloemen uit de kerk zijn,  
als groet van de gemeente, gebracht bij:               
25 okt.  de heer  Ter Haar 
 B. van Meursstraat 23. 
  1 nov. familie Kuenen 
 Frans Halsstraat 11, 
  8 nov. familie Boonk – te Sligte 

              Middachtenstraat 35 
 15 nov. mevrouw Te Lindert 
             Meddoseweg 13. 
 22 nov. de heer Klein Gunnewiek 
             Oude Aaltenseweg 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verjaardagen 
 
  8 dec. mevr. W. Heusinkveld – 
              Mengerink 
              Op den Akker 10 
              7131 EB, 75 jaar. 
10 dec. de heer J. Scholte 
 Chopinstraat 16 
 7131 AC , 80 jaar. 
19 dec. mevr. B. Oberink – 
 Lammers 
 Sleedoornstraat 56 
 7132 CJ, 83 jaar. 
31 dec. mevr. G.B. ten Bokkel – 
              Eggink  Antoniushove 
              7131 CW, 79 jaar. 
  2 jan.  de heer D.J. Heusinkveld 
              Op den Akker 10 
              7131 EB, 78 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 
 
02 december Inloopmorgen  09.30 uur 
03 december Vesper   19.15 uur 
07 december Vergadering PVG 14.00 uur 
  Vergadering KRM 20.00 uur 
09 december Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerkenraad  20.00 uur 
10 december Vesper   19.15 uur 
  V&T werken van 
  Marc Chagall  20.00 uur 
15 december  Christmas Carols 19.30 uur 
16 december  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerstmiddag PVG 15.00 uur 
17 december Bloemschikken  19.30 uur 
  Vesper   19.15 uur 
18 december Open Tafel  11.30 uur 
23 december Inloopmorgen  09.30 uur 
 
   

Kerkelijk  jaar Lichtenvoorde 
 
Gemeenteleden die overleden zijn:                                                                                                         
Lammina Naber-Jagt                            22 februari                                                                                                      
Hanna Mennink - Schuurman             22 februari                                                                                                       
Corry Aalbers – Bezemer                     26 februari                                                                                                           
Tiny Gillissen – Heesbeen                    14 mei                                                                                                          
Mientje Florij - Lorijn                            18 mei                                                                                                                       
Johanna Gezina Konink – Schel           19 mei                                                                                                           
Willemijn Henrieke Joanna Hulshof   24 mei                                                                                                      
Frederik Hendrik ter Haar                    31 mei                                                                                                              
Jan Willem te Paske                              24 augustus                                                                                              
Berendina te Sligte – Schuurman       18 september 
 
Dopelingen:                                                                                                                                                                      
Evy Wessels                                            12 juli                                                                                                            
Fynn René Theodoor Wessels             12 juli                                                                                                            
Dirk Herre Marcel Hulshof                     4 oktober                                                                                                         
Aline Hendrika Elisabeth Geverinck   15 november 
 
Dit zijn de gegevens van het afgelopen kerkelijk jaar.                                                                                         

Bij wie we moesten loslaten.                                                                                                                                     
Bij wie we in onze kring mochten opnemen.                                                                                                                                          

Verdriet en blijdschap.                                                                                                                                             
Weten dat de Eeuwige er bij is. 

 
Bloemengroet Groenlo 
in de maand oktober zijn de bloemen uit de kerk met 
een groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
4 oktober ds Gaastra en ds Blanken 
11 oktober de heer Bartels 
18 oktober mevrouw Bisperink 
25 oktober geen dienst 

 
 



6 

 

 

Visitatie PKN Lichtenvoorde 

 

Visitatie 
Om de vier jaar krijgt een gemeente bezoek 
van de kerkvisitatoren. Dit is bepaald in de 
Kerkorde. Op 20 januari 2016 is de kerkvisita-
tie gepland voor PKN Lichtenvoorde.  

De kerkvisitatie is omschreven als “het ambte-
lijk bezoek 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 20 januari 2016 
Het programma voor 20 januari ziet er als volgt uit: 
 
- 16.45-17.45 uur gesprek met kerkelijk werker      
                                Gaatske Braam 
-18.15-19.15 uur gesprek met ds. Hans Hinkamp 
-19.30-19.50 uur spreekuur voor gemeenteleden 
-20.00 -20.20 uur 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 20 
januari 2016 van 19.30-19.50 uur terecht in de Jo-
hanneshof. 

 

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 

 
Kwartiermaker classis Oost Achterhoek 
In de classis vergadering van 24 september j.l. heeft 
het breed moderamen een voorstel gepresenteerd 
om een kwartiermaker aan te stellen die, 10 uur per 
week, gemeenten bijstaat om het gesprek over sa-
menwerking te faciliteren.  
De werkzaamheden van de kwartiermaker staan los 
van visitatie en zijn specifiek gericht op de bestuurs-
kracht van de gemeenten.  
Ds. Jaap Jonk neemt de 
taak van kwartiermaker 
op zich. Hij zal de komen-
de maanden met alle ge-
meenten in de Classsis 
Oost Achterhoek een ge-
sprek voeren om een in-
ventarisatie te maken van 
de situatie zoals die nu is. 
Ook zal hij kijken welke 
ideeën en idealen de ker-
ken hebben en welke realistische mogelijkheden men 
ziet om het bestuur van onze kerken in de toekomst 
te versterken.  
                                                           Erik Schokkin, scriba 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Epafras 
Epafras is een oecumenisch christelijke organisatie, 
die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse ge-
vangenen in buitenlandse detentie. Dat doen ze aan 
iedereen, die daar prijs op stelt, zonder onderscheid 
te maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, 
afkomst, geaardheid of wat dan ook. Ze laten zich 
daarbij inspireren door de woorden van Jezus, maar 
komen niet om te bekeren of te evangeliseren. Uit-
gangspunt voor hun werk is, dat een mens altijd meer 
is dan wat hij of zij heeft misdaan, elk mens is waar-
devol! 
Ruim 45 professioneel opgeleide geestelijk verzorgers 
(protestanten, katholieken en moslims) reizen als 
vrijwilliger naar meer dan 75 landen om  Nederlan-
ders in buitenlandse detentie op te zoeken en met 
hen in gesprek te gaan over allerlei persoonlijke za-
ken in hun leven. De gesprekken zijn vertrouwelijk en 
bieden de gelegenheid aan mensen om zich uit te 
spreken over gedachten, gevoelens, relaties, trauma-
tische ervaringen, verlies, allemaal zaken, die je niet 
zo makkelijk vertelt, omdat het je kwetsbaar maakt. 
 
http://www.epafras.nl/  
 

Deurcollectes december 
 
6 december Pastoraat 
 
11 december Kerkradio 
 
13 december Herold 
 
20 december Eigen project diaconie (Hope) 
 
24 december Verwarming 
 
25 december Kinderen in de Knel (KIA) 
 
Stop kinderarbeid in India 
Draagt u een T-shirt uit India? Grote kans dat dit af-
komstig is uit Tirupur, een industriestad in Zuid-India 
waar één miljoen mensen direct of indirect voor de 
textielindustrie werken. Kinderarbeid komt hier veel 
voor, hoewel het officieel verboden is. Kinderen wer-
ken vaak onder erbarmelijke omstandigheden bij de 
spinner, de ververij en de drukker. Veldwerkers van 
partnerorganisatie Save sporen werkende kinderen 
en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school 
en bieden zonodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de 
medewerkers dat de thuissituatie verbetert. 

27 december San Paulo 
 
31 december Eindejaarscollecte 
 
Opbrengsten collectes oktober 
 
4-okt Kerk en Israel    € 129,83  
11-okt Werelddiaconaat (KIA)   € 71,84  
18-okt NBG    € 108,20  
25-okt Kerkradio   € 39,66 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 

 
Project diaconie: Stichting HoPe 
 
HoPe-vrijwilligster Anja Eppingbroek in Peru 
 
In juli 2015 ben ik voor de vierde keer naar Peru ge-
weest, dit keer voor ruim twee weken. In deze perio-
de heb ik o.a. projecten bezocht waar ik in het voor-
jaar van 2014 een aantal weken gewerkt heb. Het 
was mooi om de verbeteringen te zien die er hebben 
plaatsgevonden. 
Door de collega’s van Stichting HoPe ben ik gevraagd 
om mee te werken aan het onderwijsprogramma 
Ternura II, hierbij gebruik makende van mijn ervaring 
als groepsleerkracht van groep 1-2. De hulpvraag 
vanuit de kleuterleerkrachten was: verbetering van 
de structuur van de inrichting van de klaslokalen en 
verbetering van het klassenmanagement. Samen met 
HoPe-collega’s heb ik meerdere schooltjes bezocht in 
Huancarani, Quiñer en Chacabamba. Na enkele ob-
servaties was het voor mij duidelijk dat het niet over-
bodig was én is om hier aandacht aan te besteden. 
Samen met de leerkrachten en collega’s van HoPe 
hebben we in goed overleg drie klaslokalen opnieuw 
ingedeeld en structuur aangebracht in de onderwijs-
materialen. Eén van deze lokalen dient als pilot-lokaal 
voor de 100 schooltjes die deelnemen aan het Ternu-
ra II-programma. Hiernaast hebben we bijeenkom-
sten belegd met de leerkrachten en het klassenma-
nagement besproken. Ik heb handvatten aangereikt 
hoe er met een aantal aanpassingen een betere 
leeromgeving gecreëerd kan worden. De nieuwe lo-
gistiek is met enthousiasme ontvangen en zowel de 
leerkrachten als de kinderen zijn blij met de gewijzig-
de inrichting.  
Om te zorgen dat dit duurzaam voortgezet zal wor-
den, ook op de andere scholen, zal ik zeer regelmatig 
via mail en skype contact houden met de onderwijs-
coördinatoren van HoPe, zodat we samen blijven 
werken aan het op een hoger peil brengen van het 
onderwijs in Peru. Na mijn reis is er inmiddels al op 

https://www.uaf.nl/
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meerdere scholen de logistiek veranderd en heb ik 
video’s ontvangen met de enthousiaste bevindingen 
van de leerkracht van de school uit Quiñer. We heb-
ben een stap voorwaarts gezet, maar er zullen zeker 
nog meerdere stappen gezet moeten worden.  
Mede dankzij uw donatie kan dit werk voortgezet 
worden en krijgen de kinderen in het Andesgebergte 
kans op goed onderwijs, iets waar elk kind recht op 
heeft. 
Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage van het afge-
lopen jaar. Tevens wens ik u allen een hele fijne en 
warme decembermaand toe. 
 
                                                               Hartelijke groeten, 
                                                                 Anja Eppingbroek 
 
 
  
  
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
                              
        
 
 
                                                                                                                       
        
 

Uitloting Obligaties 
 
Per 1 december 2008 heeft het college van 
Kerkrentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per 
1 december 2015 conform de voorwaarden de derde 
aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsge-
vonden. 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer 3, is, zijn vanaf 1 december 2015 
betaalbaar met de opgebouwde rente. 
De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is € 58,75 voor elke ingeleverde obliga-
tie eindigende op nummer 3. 
De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op maandagavond 7 december a.s. 
tussen 19.00 en 20.00 uur tegen afgifte van een ont-
vangstbewijs, waarna uitbetaling binnen twee dagen 
per bankoverschrijving. 
Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opge-
bouwd. 
De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn. 

Actie Kerkbalans 2016 
Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, hebben we in een goed gevulde Johanneskerk 
de gemeenteleden herdacht, die ons in het afgelopen  
jaar zijn ontvallen. Het was goed om daar samen met 
de familieleden bij stil te staan. Ook daarvoor vormen 
we met elkaar een kerkelijke gemeenschap.  
Een kerk die leeft, die viert, die ondersteunt en troost 
biedt bij de moeilijke momenten in ons leven.  
 
Onze kerk is op zondag, maar ook op alle andere da-
gen van de week een plaats van ontmoeting, bezin-
ning en van inspiratie. Er is voor elk wat wils!  

Het zou jammer zijn wanneer u de kans zou laten 
schieten om daar van tijd tot tijd aan deel te nemen. 
Er is, zeker de komende decembermaand weer heel 
veel te doen. Bovendien kunt u er merken hoe aan-
stekelijk gezellig het kan zijn. 
 

Als kerkrentmeesters zijn wij al weer enige tijd druk 
bezig met de voorbereidingen van de Actie Kerkba-
lans 2016 die van 17 januari tot en met 30 januari 
wordt gehouden. In die periode komen onze vrijwilli-
gers weer bij u ‘aan de deur’ om u de brief te over-
handigen met daarin het verzoek om uw jaarlijkse 
bijdrage voor onze kerk toe te zeggen. U weet het 
inmiddels wel dat uw bijdrage onmisbaar is om alle 
activiteiten en alle kerkelijke evenementen te kunnen 
bekostigen.   
 

In 2015 hebben we ons ten doel gesteld de pastorale 
zorg ten behoeve van de oudere en zieke medemens 
‘op peil’ te willen houden en zo mogelijk nog te willen 
optimaliseren. Dat is gelukt mede dankzij uw bijdra-
gen. Per 1 november jongstleden hebben we de 
werkovereenkomst met onze kerkelijk werker me-
vrouw Gaatske Braam kunnen verlengen tot aan het 
moment waarop zij met pensioen gaat in 2019!  
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Ook voor dit jaar hebben we ons weer een doel  ge-
steld: we willen activiteiten ontwikkelen om extra 
aandacht te geven aan kinderen, jongeren en gezin-
nen. We willen ook graag de stap ‘naar buiten’ zet-
ten, met activiteiten voor het hele dorp. Initiatieven 
zoals een eigen Lichtenvoordse Passion, starten met 
een ‘Kliederkerk’ voor kinderen én hun 
(groot)ouders, waardevolle lezingen en een eigen 
‘Kerkcafé’ voor jonge mensen.  
 

Zó willen we een kerk zijn waarin ruimte is voor be-
zinning en ontspanning, voor inspiratie en ontmoe-
ting. Kortom: een kerk die leeft!  
Helpt u ons mee om dit mogelijk te maken? 
 
                                                   Met een hartelijke groet,  
                   Namens het college van kerkrentmeesters, 
                                                             Gerard van Lochem 
 

Begroting 2016 
 
Met ingang van 4 december ligt de begroting voor 
het volgend jaar ter inzage in de Johanneshof. De 
begroting toont een tekort maar wij hopen dat de 
Aktie Kerkbalans het tekort ongedaan zal maken. 
 
                                           College van kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herinnering Solidariteitskas 
 
In de maand mei zijn de acceptgiro’s voor de jaarlijk-
se bijdrage aan de Solidariteitskas verzonden. Mocht 
u de bijdrage nog niet hebben betaald dan verzoeken 
wij u om dit, zo mogelijk, alsnog te doen en uw bij-
drage te storten op het volgende rekeningnummer: 
IBAN NL04FVLB0635807300. 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 
                                           College van kerkrentmeesters 

Een terugblik: 
Een veranderende God in de Achterhoek 
 
Ruim vijftig personen waren aanwezig in de 
Johanneshof op 22 oktober. Zeer onderhou-
dend vertelde Theo Salemink ons over hoe 
God veranderde in de Achterhoek. Andere 
tijden, andere godsbeelden. Vaak klonken de 
woorden 'wiens brood men eet, wiens God 
men heeft'. Dus was de pachter in dienst van 
een protestantse hoge heer, dan was hij pro-
testant. Veranderde dat in een katholieke 

hoge heer, dan werd het protestantse geloof inge-
ruild voor het katholieke. 
We hoorden heel wat feiten op een rij. De invloed 
van de geschiedenis op de Achterhoek en de Achter-
hoekers, op de mensen wonend in de Liemers. Rond 
1600 de boerderij 'Het Salmelinck' in Sinderen waar 
ene Hille acht kinderen kreeg.  Mariadevotie.  Bijzon-
der te horen hoe de grote lijnen in de geschiedenis 
hun weerslag hadden op het leven van alledag. Strijd 
tussen Katholieken en Protestanten. De tachtigjarige 
oorlog. De Bataafse Republiek. De 'nieuwe land-
bouw'. De politiek van Sicco Mansholt, die landbouw-
commissaris was in Brussel, die de schaalvergroting in 
de landbouw propageerde. En die, toen hij spijt kreeg 
van de subsidies en schaalvergroting, het niet meer 
terug kon draaien. De invloed op de kleine pachtboe-
ren in de Achterhoek, en in heel Nederland, die on-
omkeerbaar was. Zo ook de ontkerkelijking. De af-
brokkeling van het Rijke Roomse leven. Kinderen die 
niet meer kerkten. Kleinkinderen die niet meer ge-
doopt werden.  
 
Van de oude strijd tussen protestanten en katholie-
ken was deze avond trouwens niets meer te merken. 
Beide groepen waren aanwezig en genoten van de 
inbreng van de spreker. 
 
Mocht u meer willen weten, Theo Salemink schreef 
samen met zijn broer Leo een boek met als titel: 
Ondankbare grond. Een boerenepos. Hierin de ge-
schiedenis van zijn familie. Pachtboeren op 'ondank-
bare grond'.  
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Vooruitkijken: 

Dominee Joop Jansen Schoonhoven over Cha-
gall. Donderdag 10 december 2015. 

 

Schilderijen van Chagall. Vol kleur en symboliek. Cha-
gall, oudste van negen kinderen. Geboren als Movsja 
Zacharovitsj Sjagall in Rusland. In een arm Joods ge-
zin. Hij leefde van 1887-1985. Naast schilderen heeft 
hij zich later ook toegelegd op het ontwerpen van 
glas in lood ramen.  
Dominee Joop Jansen Schoonhoven zal deze avond 
vertellen over Chagall en zijn denkwereld. En ook 
laten zien hoe de schilder lijnen van de Bijbelse ver-
halen naar de huidige tijd trekt. Hieronder een af-
beelding van het schilderij van Abraham die weent 
over Sarah. 
 
                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie al iets zag van het werk van Chagall zal zeker 
meer willen horen en zien deze avond. Wie dat nog 
niet deed krijgt de kans om deze avond kennis te 
maken met het werk van een ongelooflijk getalen-
teerde man. 
 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
Koffie/thee € 1,- 
Locatie  Johanneshof 
Datum  donderdag 10 december 
Tijd  20.00 uur - 22.00 uur 
 
Info  Sjors Tamminga, 0544-372752 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
             De commissie Vorming en Toerusting 
 
 
 

Christmas Carols:ggggggggggmgggggggggg   
Kerst-tip voor jong en oud mmmmmmkk:  
 
Op dinsdag 15 december is de Johanneskerk 
het terrein voor onze eigen Christmas Carols. 
We zingen dan sfeervolle kerst-meezingers in 
een bijzonder jasje. We lopen samen door het 

kerstverhaal met de sfeervolle videobeelden. 
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! 
 

Avondmaalsviering op vrijdag 11 december 

 

Op vrijdag 11 december is er om 15:00 uur viering 
van het heilig avondmaal in de Johanneshof. Wilt u 
gehaald en thuis gebracht worden, neem dan contact 
op met mevrouw C. Lensink, tel. 372414 

 

AKZ-dienst, KND-XXL en J-kerk op 20 december 

 

Op 20 december is er, om 10.00 uur in de Johannes-
kerk een AKZ-dienst in advent- en kerstsfeer. De kin-
deren gaan in de kindernevendienst(XXL) aan de slag 
met de voorbereiding voor de viering van het Kerst-
feest. Voor de jongerenkerk is er een programma in 
Kerstsfeer. In de dienst is er een keuzeprogramma. 

Het wordt dus weer een gevarieerde kerkdienst.  
U bent van harte welkom! 

 

Oudejaarsdienst in de Johanneskerk 

 

Op oudejaarsdag, 31 december, om 19.30 uur komen 
we voor de laatste keer dat jaar bij elkaar in de Jo-
hanneskerk. Het is iedere keer een bijzonder moment 
om op de vooravond van een nieuw jaar en voor het 
geknal van het vuurwerk nog even de rust te zoeken 
om op ingetogen wijze stil te staan bij wat was, wat is 
en wat komt. Proef de stilte, als de adem van vrede. 
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VIEREN (Groenlo) 
Nog even en het is kerst! We bereiden ons deze weken 
voor op het geboortefeest van de Messias. Dat doen 
we door kritisch naar onszelf te kijken. Op het moment 
dat we ons doen en laten tegen het licht houden dat in 
advent helder schijnt, we open staan voor wat zoveel 
mensen overkomt, leggen  we  mogelijk  de  hand op 
de mond, sterft het loflied op onze lippen. ’t Is niet voor 
niets dat op de vier zondagen in advent de lofzang, het 
gloria, vervalt. Iets niet doen in de liturgie is ook zinvol. 
De betekenis van een bepaalde periode in het kerkelijk 
jaar wordt daarmee helder: advent vormt een periode 
van inkeer, van bezinning. Daarop duidt ook de kleur 
paars.  Goede kerkdiensten gewenst! 
      
Op zondag 6 december werken Miny Meijering (so-
praan) en Jan Oostdijk (begeleiding) aan de dienst mee. 
We lezen: Genesis 18:1-15 en Lukas 1:26-38. 
      
De kerkenraad nam het initiatief dit jaar, in plaats van 
een viering op de kerstavond, een kerstnachtdienst te 
houden. Graag nodig ik u uit voor deze viering (aanvang 
23.00 uur). Samen met de leden van het Stadskoor 
Bredevoort, onder leiding van Ans Kolenbrander, vor-
men we een welkomscomité rondom de kribbe.  
 

 
 
Onze organist, Joop Abbink, begeleidt de gemeente-
zang. Ik verheug bijzonder op deze dienst. Onder de 
kerstboom van het Woord ontdekken we dat God op 
zoek is naar de mens. Misschien zijn we hierover ver-
wonderd. Wij denken eerder: de mens is op zoek naar 
God. Het is echter andersom: God wil in Zijn Woord bij 
mensen wonen. Sinds mensenheugenis spreekt God 
tot mensen van vlees en bloed. Wie dit Woord werke-
lijk hoort, wordt een ander mens. Voor de evangelist 
Johannes heeft het kind in de kribbe als geen ander het 
Woord vertolkt. Zozeer zelfs dat Johannes  schrijft: 
“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons ge-
woond.” Jezus is Gods’ stem in levende lijve. Een stem, 
die keer op keer vertelt dat God ons bestaan ter harte 

gaat. Hij zoekt in tijd en eeuwigheid ons leven. De le-
zingen:  Jesaja 9:2-6; Johannes 1:1-5 en Lukas 2:1-20.  
In een wereld waarin het “Heer, ontferm U”  ons op de 
lippen ligt, verwoorden de kerstliederen, behalve onze 
nood, bovenal onze vreugde. God laat Zich, in het krib-
bekind, in het hart zien. Dan kun je toch niet thuis blij-
ven, doen alsof er niets is gebeurd.  Welkom!  

 
Op 6 januari viert de Kerk vanouds Epifanie. Dit 
woord betekent verschijning, openbaring. In de Oos-
terse Kerken is Epifanie minstens zo belangrijk als het 
kerstfeest. In deze tijd van het kerkelijk jaar lezen we 
dat Jezus Zich laat kennen of wordt herkend als de 
Messias. Dat laatste nogal eens door mensen van wie 
je het niet verwacht, eigenlijk niet verwachten mag. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Wijzen uit het  Oos-
ten, de lezing voor Epifanie.  
     
Op zondag 3 januari 2016 staan we stil bij Jesaja 60:1-
6 en Matteüs 2:1-12. Matteüs confronteert ons met 
het gegeven dat sterrenwichelaars voor de pasgebo-
ren koning door de knieën gaan, maar Jeruzalem laat 
het af weten. Deze verzen doen ons vragen: zitten de 
echte volgelingen van de Messias in de kerk? Durven 
wij van onszelf te zeggen dat wij Hem echt zoeken, 
willen eren, willen navolgen? Toch beginnen we dit 
nieuwe jaar niet in onzekerheid. God staat voor onze 
toekomst in!  
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar wordt u uit-
genodigd voor koffie of thee.  
Met vriendelijke groet, 

ds. Wim Blanken 
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Bericht van Ouder sponsorgroep Sao Paulo. 
(OSP) 
  
Het gaat goed met het bijscholingsproject Manquezal 
in Itacimirim ( nabij Salvador de Bahia). 
De computers die we gesponsord hebben zijn volop 
in gebruik. 
Er is nu een nieuw project bijgekomen dat wij als OSP 
“ heel Brazil bakt” hebben genoemd. 
De kinderen gaan een soort van patisserie opzetten. 
Het is een leerzaam project; de kinderen zoeken de 
recepten ( lezen, rekenen) en gaan vervolgens zelf 
aan de slag om het lekkers te bereiden. Een mooie 
manier van ervaringsgericht leren. Ze hebben er veel 
plezier in. 
De gemaakte lekkernijen worden verkocht aan de 
restaurants en hotels in de omgeving en zo verdienen 
ze weer geld om Manquezal in stand te houden. 
Wij als OSP hebben besloten om dit van harte te 
steunen met bakapparatuur en wij willen hier in Ne-
derland actie gaan ondernemen om hen hierbij te 
helpen. 
Inmiddels is onze zoon Toninjo Bekkers voor vier 
maanden ernaar toe en zal wellicht iets kunnen bete-
kenen met zijn horeca ervaring. Hij is pas een week 
daar als u dit leest dus daar kan ik nog geen bericht 
van doen. Wel houd ik u natuurlijk op de hoogte. 
Wij als OSP hopen van harte dat u ons wilt blijven 
steunen, ook in 2016. 
Voor meer info en foto’s kijk gerust op 
www.opsbrasil.nl.  
 
                                           Hartelijke groeten uit Meddo, 
                                                                         Anke Heinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent 
 
In het duister van mijn ziel 
wacht ik op het licht 
Avent telt weer in weken 

 

zoals ik wacht op een vriend 
inhet volste vertrouwen 
hij komt 
zo wacht ik op U, mijn God 

 

de weken ademen belofte 
Uw belofte: 
Ik kom 
komende als Mens ben ik 
dichtbij 
om de wereld te verlichten 
jou en jullie 
van hier en daar en overal 

 

ik breek de muren af 
schep ruimte in mijn ziel 
opdat het Licht 
kan binnenstromen: 

 

U, mijn God 
die het duister van mijn ziel 
glansrijk zal weerstaan 

 

want God uit God 
Licht uit Licht 
bent U 

 

Oeke Kruythof 
 

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,  

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,  
laot mien as Maria waezen. 

                               Jantjen Hendriksen 

 

http://www.opsbrasil.nl/
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Vespers in de Advent 
  
Advent, omzien naar een mens                                                                                                                                         
 
Advent: de komst van een groot aantal vluchtelingen 
naar ons land. Ze naderen en bereiken ons land, be-
landen hier. Het valt ons te beurt of waar zijn we nou 
in beland? 
Wat voor een tijd breekt er aan?  
Allemaal betekenissen van het woord advent. Zien wij 
naar hen om? 
Advent: De komst van Jezus, toen of nu naar ons. 
Zien wij naar hem om?                                            
De komst van vluchtelingen: men roept … veel alleen-
staande mannen waardoor onze dochters niet meer 
veilig over straat kunnen, criminelen, fanatieke mos-
lims, mannen die een jong uitgehuwelijkt meisje 
hebben als vrouw, hier en daar mogelijk een terrorist, 
gelukzoekers. Problemen te over!                 
En denk aan onze problemen: daklozen,  mensen die 
op de voedselbank zijn aangewezen, werklozen, 
mensen die van een uitkering leven, onze koopwo-
ningen die minder waard worden…                                        
Men roept en schreeuwt … Soms loert de verleiding 
om je door deze argumenten mee te laten slepen. 
Onze problemen waren er al voordat de vluchtelin-
gen hier kwamen en ze verdwijnen niet als we de 
grenzen sluiten. Het is te gemakkelijk om alle ge-
noemde problemen weg te wuiven, want het geeft 
problemen. 
Het onbekende maakt angstig. Angstig maken mij al 
die ongenuanceerd schreeuwende mensen, die de 
angst aanwakkeren, die burgemeesters, raadsleden 
en genuanceerd denkende mensen bedreigen. 
Ik kan dit makkelijk schrijven, want ik ben in Lichten-
voorde nog niet met vluchtelingen geconfronteerd. 
De inwoners van Zieuwent en Meddo hebben een 
aantal vluchtelingen goed opgevangen, goed naar 
hen omgezien.  
Advent. Is het niet veel veiliger, comfortabeler en 
gezelliger om over een sneeuwwitte, door sterren 
verlichte kerstnacht te zingen met klokgelui, zonder 
verdere consequenties?  
Advent. Zien wij een groot aantal vluchtelingen of 
een mens? Als ik ze ontmoet, wat doe ik?                                                                   
Een rabbi vroeg aan zijn leerlingen: ’Hoe weet je 
wanneer de nacht ten einde is en de dag begint.’ De 
één zei: ‘dat is wanneer je een hond van een schaap 
kunt onderscheiden.’ ‘Nee’, zei de rabbi. ‘Is het dan 
wanneer je van verre een dadelboom van een vijgen-
boom kunt onderscheiden’, vroeg een ander. 
‘Nee’, zei de rabbi, ‘het is als je in het gezicht van de 
mens die je tegemoet komt kunt kijken en daarin het 
gezicht van je broer of je zus ziet. Totdat het zover is, 
is de nacht nog bij ons’.                                   

Met Kerstmis mogen we vieren dat de nacht ten ein-
de kan lopen. 
Dat we omzien naar een mens, dat een mens omziet 
naar ons. 
Op donderdagavond 3, 10 en 17 december om 19.15 
uur mag u de vesper in de Johanneskerk meevieren, 
als voorbereiding op de komst van een mens. 
Daarna is er bij een kop koffie of thee tijd om na te 
praten. 
                                                                        Alfons Liesker 

 
 
Kerstkrant 2015 ‘Goede buren’ 
 
Goede buren’ is het thema van de Kerstkrant 2015, 
als vervolg op het thema voor de startzondag dit jaar.  
Buren zijn we allemaal. En allemaal vinden we een 
goed contact met onze buren belangrijk. Daar hoeven 
we niet altijd moeite voor te doen. Maar soms kun-
nen we besluiten om een goede buur te zijn voor 
bijvoorbeeld de eenzame oudere man verderop in de 
straat die niet zelfstandig naar buiten kan en weinig 
bezoek ontvangt. 

 
De kerstkrant is een uitgave van de Protestantse Kerk 
Nederland. De krant staat vol met portretten van 
"gewone" mensen die zich inzetten voor hun buren 
of, breder, voor de buurt en bevat verder inspireren-
de voorbeelden, een kinderverhaal en een kerstpuz-
zel. 
In de Johanneshof kunt u vanaf medio december een 
exemplaar meenemen. 
                                                                         Erik Schokkin 
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Oecumene Groenlo 
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en 
Lievelde nodigt u van harte uit op de 4 zondagen van 
de Advent bij het vallen van de avond om 17.00 u 
samen te komen in de Oude Calixtus voor oecumeni-
sche samenkomsten: op 29 november, 6 en 20 de-
cember voor een oecumenisch avondgebed en op 13 
december voor een oecumenische samenzang. 
We willen ruimte bieden om stil te worden van bin-
nen, om jezelf open te stellen, om je te bezinnen. We 
gaan als het ware in een andere versnelling en nemen 
de tijd voor woorden, liederen en gebeden. 
Als thema voor het avondgebed op de 3 zondagen 
van de adventstijd kozen we 
de woorden: “Stem die mij 
roept”. We lezen een psalm 
en een gedeelte uit een 
evangelie en we luisteren 
naar de stem die ons in de 
Bijbelwoorden roept. We 
worden stil en luisteren naar muziek. 

 
Als u vervoer naar de kerk wenst kunt u in Beltrum 
contact opnemen met Fien Scharenborg (tel. 
481220), in Lievelde met Hans Krabbenborg (tel. 
375088), in Groenlo met Diny Vennebekken (tel. 
465509) of Peter Müller (tel. 463045). 

Oecumenische Raad 
 
Meeleven   
Iedere zondagmorgen wordt voor de zieken in ons 
midden gebeden, bevelen we elkaar, in welke om-
standigheid ook, aan in de zorg van God, die het ge-
zicht van Jezus toont. In de kerk is dat gebed meestal 
minder beladen dan in het ziekenhuis of thuis, in een 
situatie, waarin een zieke je vertelt wat hem of haar 
mankeert en mogelijk te wachten staat. De vraag, die 
zich dan aan je (de bezoeker) opdringt, luidt: “Hoe 
reageer je op wat wordt verteld?” En vooral: “Wat 
mogen we God voorleggen, wat Hem eventueel vra-
gen?” Of is juist het samen stil – zijn, laten weten dat 
we er geen woorden voor hebben, de beste reactie? 
Ik klamp me vast aan onze Heer, bij Wie, op het mo-
ment dat Zijn vriend Lazarus is gestorven, eerst de 
woede de kop opsteekt, daarna de tranen over de 
wangen lopen. En Hij laat ’t er niet bij zitten. Van die 
belofte leven we: Hem behoren we toe die voor ons 
leven instaat.  Een ieder die ziek is, thuis of in het 
ziekenhuis/verpleegcentrum wordt verzorgd, de er-
varing van Gods’ nabijheid gewenst, liefdevolle men-
sen om u heen. 
Met vriendelijke groet, 

ds. Wim Blanken 

 
 
 

Over de drempel 
Hoewel we niet in Groenlo wonen, voelen we ons, 
mijn vrouw en ik, bijzonder welkom in uw midden. De 
dienst van bevestiging en intrede, in een prachtig 
aangeklede kerkruimte, was een feest! De “Oude 
Calixtus” is een bijzonder 
gebouw. In aanwezig-
heid van gemeenteleden 
en gasten: familie, vrien-
den, gemeenteleden uit 
de gemeentes die ik 
mocht dienen, werd ik 
over de drempel van een 
nieuwe uitdaging gehol-
pen. Een ieder die zijn of 
haar steentje heeft bij-
gedragen: veel dank! 
Staat u me toe geen 
namen te noemen. Het orgel- en fluitspel, de koor-
zang, de liturgische bloemschikking: een waar genot 
voor oren of ogen! In de uitleg van Handelingen 
2:41–47 stond ik stil bij de vier “pilaren” waarop van-
ouds het gebouw van de Kerk rust. Vier pilaren. Lu-
kas, de auteur van Handelingen, noemt: het onder-
wijs der apostelen (het Evangelie, het verhaal van de 
Levende), de gemeenschap (de verbondenheid, het 
contact met wie geraakt zijn door dit verhaal, het 
breken van het brood (een levenswijze die door het 
avondmaal wordt uitgebeeld: ontvangen en delen 
wat God ons geeft). Tenslotte: de gebeden (we staan 
open voor inspraak van boven). Het kernwoord in 
genoemd bijbelgedeelte is “volharding”. Ook vandaag 
volharden we bij wat, van godswege, tot ons komt. 
Zo blijven we staande en gaande. Dit alles stemt blij 
en hoopvol.  
De toespraken na de dienst en wat u ons persoonlijk 
toevoegde: ’t was allemaal zo hartelijk! De foto’s, die 
werden gemaakt, vormen daarbij het plaatje. Een 
mooie herinnering!  
Graag bedank ik de leden van de hoorcommissie, in 
het bijzonder de voorzitter en de scriba van de ker-
kenraad voor de prettige en inhoudelijke wijze waar-
op de verkennende gesprekken hebben plaatsgevon-
den.    
En nu maar, samen met allen die hun steentje bijdra-
gen, aan het werk. In gefundeerde hoop op de nabij-
heid van Gods Geest.  
Met vriendelijk groet, 

ds. Wim Blanken 
  
 
 
 
 
 
 

Het zaadje ontkiemt niet in het licht, het 
heeft het donker nodig om naar het  
licht te kunnen groeien. 
 

Anoniem 
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HVD middag te Groenlo 
Deze donderdag, 12 november j.l., keken we echt uit 
naar het eerste bezoek van onze nieuwe predikant 
ds. W. Blanken bij de HVD middag in de Orangie. 
Harmien Raspe heette hem en zijn vrouw dan ook 
hartelijk welkom en liet weten blij te zijn dat hij be-
reid was deze middag z'n levensgeschiedenis met ons 
te delen. Voordat hij daar alle tijd voor kreeg opende 
Harmien de middag met een mooi gedicht: "De Re-
genboog", het symbool van "HOOP". Hoe toepasselijk 
in deze onrustige, dreigende wereld, want het  sym-
bool zegt: "In sombere dagen geeft het hoop"! 
Dominee Blanken   
stelde allereerst een 
voorstellingsrondje 
voor, want hij heeft 
al wel veel huisbe-
zoek afgelegd, maar 
nog niet iedereen 
ontmoet. Zijn aller-
eerste kennismaking 
met Groenlo had hij 
als zeer hartelijk 
ervaren. De bevestiging op 4 oktober j.l. in de stijlvol-
le, laagdrempelige dienst, gaf hem een warm gevoel. 
Een fijn begin aan een nieuwe periode.  
Geboren in Schoonhoven in een gereformeerd gezin 
met zeven kinderen, bleef het niet bij die ene plek. 
Rijnsburg werd de tweede woonplaats, omdat vader 
daar op het gemeentehuis werkte. Klusjes als bloem-
bollenpellen waren in deze streek het begin van de 
vele (leerzame) bijbaantjes die in zijn leven volgden. 
Zijn vader wist zich door avondstudies op te werken 
tot gemeentesecretaris met als gevolg een verhuizing 
naar Smilde in het noorden. Dat was even wennen 
voor de kinderen Blanken, vooral aan het dialect van 
die streek. De bossen, waar je heerlijk kon spelen 
maakten veel goed, bovendien leerde je als kind al, je 
snel aan te passen in nieuwe situaties, iets dat in het 
latere leven goed van pas kwam. Naast schooltijd, 
werd de jonge Wim hulpje bij de bakker en als belo-
ning mocht hij voor het weekend een eigen gebakken 
appeltaart mee naar huis nemen! Inmiddels had va-
der weer promotie gemaakt en werd benoemd tot 
burgemeester van het Groningse dorp Middelsum, 
dus weer een verhuizing. Wim bezocht in die tijd de 
HBS, maar werkte ook als vakantiehulp bij een psy-
chiatrische inrichting. Daar ontmoette hij een leuk 
meisje dat stage liep voor haar opleiding tot ver-
pleegkundige. Het klikte tussen die twee en tot op 
heden zijn ze nog altijd samen. Deze vakantiebaan en 
een bijbaantje destijds bij de melkboer heeft hem 
vooral geleerd respect te hebben voor de ieder mens. 
Na de HBS werd eerst de militaire dienst doorlopen 
en daarna brak de periode van studeren aan. Eerst 
een jaar studie rechten, maar de belangstelling voor 

theologie werd toch sterker. Daarvoor moest eerst de 
studie Grieks, Latijn en oude geschiedenis worden 
volbracht, alvorens aan de Hervormde Faculteit te 
Groningen de studie theologie  te kunnen beginnen. 
Samenwonen met een vriendin was in die tijd niet zo 
gebruikelijk, dus trouwde het nog jonge stel en werd 
zijn vrouw kostwinster. Nog altijd is ds. Blanken blij 
met zijn studiekeuze: "je staat dichtbij de wezenlijke 
vragen van het leven". De studie heeft vijf jaar ge-
duurd met tussendoor al wel baantjes als begeleider 
van de zondagschool, de kinderkerk en lesgeven bij 
het middelbaar beroepsonderwijs voor meisjes. 
De eerste (parttime)baan als predikant was te War-
fum. Naast preken, lesgeven op een lagere school 
was er een pogen een samenwerkingsverband met 
de gereformeerde kerk op gang te brengen. Hier 
werden de twee kinderen van het dominees echtpaar 
geboren. Daarna volgde een bevestiging in Voorscho-
ten bij Den Haag, met als voornaamste taak de Her-
vormde kerk en een Nieuwbouw kerk te laten sa-
mengaan. Na acht jaar was dit project rijp voor inte-
gratie. Hier brak een zware periode aan voor ds. 
Blanken, hij werd getroffen door een hersenbloeding. 
Een moeilijke tijd, vooral ook voor zijn vrouw met de 
zorg voor het jonge gezin. Het heeft driekwart jaar 
geduurd voordat er langzaam weer een nieuwe start 
kon worden gemaakt. Toch heeft deze periode een 
grote rol gespeeld in zijn verdere leven. Het heeft 
hem meer optimistisch gemaakt. Het "Leven" is niet 
vanzelfsprekend! 

 

Na Voorschoten volgde Epe met drie protestante 
kerken. Conventioneel, Vrijzinnig en Hervormd. Moei-
lijk een  Samen op Weg Gemeente te realiseren. De 
volgende standplaats Oldenzaal was daarentegen het 
tegenovergestelde. Veel oecumene, een Samen op 
Weg Kerk, en er viel veel te vieren, altijd  met een 
hapje en drankje en natuurlijk ook carnaval. 
Zo volgde nog Doorwerth, waar alles ook gemakkelijk 
en plezierig verliep in tegenstelling tot Coevorden. 
Een "Samen op Weg" kerk op gang brengen verliep 
moeizaam en ging niet goed. En toen kwam Groenlo! 
Een hartelijke en ontspannen werkomgeving waar 
dominee Blanken het naar zijn zin heeft. Hij hoopt 
naast twee zondagen per maand preken, veel be-
zoekjes af te leggen en voor de toekomst zijn ervaring 
met het "Samen op Weg"  hier misschien ook te kun-
nen delen. Het was een gezellige, persoonlijke en 
informatieve middag. Harmien overhandigde 
ds.Blanken en zijn vrouw een bloemetje en bedankte 
hen natuurlijk heel hartelijk voor de komst en de fijne 
middag. De volgende samenkomst is de Kerstviering 
op donderdagmiddag 17 december om half 3 's mid-
dags in de Orangie. U kunt zich nog opgeven voor 
deelname via Ina Slotboom tel.nr. 0544-462660. We 
hopen op een ruime opkomst. Tot ziens? 
                  namens de HVD, Nancy Corts- Stunnenberg 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
Op maandag 23 november was er weer een bijeen-
komst voor de ouderen. Deze keer werd een bijzon-
dere voorlichting gegeven over wat iedereen aan-
gaat: Hulp verlening aan onze medemens en aan-
dacht voor het milieu. Hiervoor waren uitgenodigd 
Ds. H. Hinkamp en de heer L. Kuenen, beiden betrok-
ken bij de Stichting Oost Europa  Hulp Lichtenvoorde. 
Mevrouw T. de Bruijn heette allen hartelijk welkom 
en opende met het lezen van Joh. 13 “Heb elkaar lief” 
waarna gezongen  werd Gez. 150 ( JdH). 
Ds. Hinkamp begon 
zijn verhaal met 
het eerste begin 
van deze stichting. 
Er waren al enkele 
jaren contacten 
met mensen uit 
Hongarije. Toen dit 
minder werd o.a  
vanwege moeilijk 
verlopende con-
versatie (Hongaar-
se taal) werd er 
een plan gemaakt om in Roemenië hulp te bieden 
aan mensen teneinde daar de situatie te verbeteren.  
In 1999 kwam er een  mogelijkheid om geld te gene-
reren n.l. de scheiding van afval werd ingevoerd door 
de gemeente. Dit bood de mogelijkheid om  een 
Kringloopwinkel te beginnen. Deze winkel opende 
zijn deuren in 2000 en kreeg toen de naam: Het Her-
gebruikertje”. In deze organisatie zijn veel vrijwilligers 
aan het werk om samen de winkel goed te laten 
draaien. Door prima medewerking met Dusseldorp 
b.v. kunnen ze zelf de spullen uitzoeken voor de win-
kel en waar nodig reserveren voor een vracht naar 
Roemenië. Deze vracht en  de reis ernaar toe wordt 
betaald met opbrengst uit de winkel. Het pand waar-
in de winkel is en de grote sorteerhal worden betaald 
door Dusseldorp b.v.  
Met de verzamelde goederen  gaan er vaak ook  ma-
terialen mee uit ziekenhuizen ( o.a. bedden, rolstoe-
len enz.) en  soms ook meubilair uit scholen enz. Alles 
kan daar gebruikt worden zoals we dit zagen op de 
foto’s die er vertoond  werden.  
In Roemenië is er ook een winkel waar de meege- 
brachte spullen te koop worden aangeboden. De 
eigenaar krijgt zijn deel van de winst maar gebruikt 
daar ook weer  een deel van om maaltijden te koken 
voor de armsten in zijn omgeving. Op dit moment 
kookt hij  per dag voor ongeveer 230 mensen een 
maaltijd. 
Na acht jaar in Targusor te hebben gewerkt is beslo-
ten om elders een nieuw project op te starten. Dat is 
nu  Bacâu geworden, gelegen in Roemeens Moldavië.  

Hier is de stichting betrokken bij een schoolproject. 
Men bouwt een school voor kinderen die op zomer-
kamp kunnen. Er wordt daar ook veel voorlichting 
gegeven over persoonlijke hygiëne. Het is een crea-
tieve en leerzame week. We hoorden van Lambert 
Kuenen hoe geweldig dit werk is. Hij gaat meerdere 
keren daar zelf aan de slag en ook daardoor is hij een 
bekende in dit dorp. Als dank voor zijn inzet hebben 
ze hem geëerd door één van de huisjes de naam  het  
“Lamberthuisje” te geven. 
Er blijft heel veel te doen daar waar men steeds pro-
beert om projecten te kiezen die niet te groot zijn en 
waar de hele bevolking van kan profiteren.  
In de pauze werd er even aandacht gevraagd voor 
enkele dames die ook een bijdrage leveren aan hulp 
in Roemenië. Ze vormen een groepje die samen 
warme dekens breien voor Oost Europa. Ze kunnen 
best nog wol gebruiken  in elke kleur dus: heeft u nog 
restjes die u niet gebruikt: “ meldt dit even!” 
Na deze interessante middag bedankte onze voorzit-
ster de presentatoren voor hun prima uitleg en over-
handigde hen een gift voor het verzorgen van deze 
middag. Alle aanwezigen werden bedankt voor hun 
aandacht waarna allen een “wel thuis” werd   toege-
wenst. 
           Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 

                                                                      Annie Bosman 

P.S. Willen alle medewerkers en bloemendames van 
de P.V.G. hun bonnetjes inleveren bij mevrouw N. Kip 
op 7 december om 13.45 uur in de Johanneshof? 
Bij verhindering graag afspraak maken met mevrouw 
Kip. 
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Waarheen ga je, Europa?   
Ter wille van een Europa met een menselijk gezicht 
hebben de kerken zich, in meer of mindere mate, met 
de Europese eenwording beziggehouden. Daarmee 
gaven en geven de kerken gehoor aan de oproep van 
Jacques Delors, in 1990 voorzitter van de Europese 
Commissie. In een gesprek met West-Europese kerk-
leiders stelde hij dat de Unie een gemeenschappelijk 
fundament op het gebied van waarden en normen 
nodig heeft. Aan de kerken stelde hij de vraag welke 
bijdrage zij daaraan zouden kunnen leveren. Gegeven 
de huidige vluchtelingenstroom, oorzaak van crisis in 
Europa, is de vraag van Delors, meen ik, weer actu-
eel. Vandaar dat ik, in twee of drie artikelen, stil wil 
staan bij “Europa.” Mijn uitgangspunt daarbij is dat 
samenlevingsvragen altijd ook geloofsvragen zijn. In 
alle bescheidenheid bied ik een visie. Ik ben be-
nieuwd naar uw opvatting en beleving.  

 
 
Wie fundamenteel nadenkt over de cultuur van ons 
werelddeel stuit onherroepelijk op de antieke mythe 
waarin Europa een beeldschone, jonge vrouw is. Zij is 
de dochter van Telephassa en de Phoenicische koning 
Agenor. Zeus wordt verliefd op haar en neemt, om 
haar te kunnen benaderen, de gedaante aan van een 
prachtige, witte stier. Met zijn fraai krullende hoorns 
en zachtaardige ogen neemt hij het meisje voor zich 
in. Europa streelt in haar bewondering het dier,  
hangt een bloemenslinger om zijn hals en vindt zelfs 
de moed op zijn rug te klimmen. Op dat moment 
heeft Zeus gewacht. Hij galoppeert met Europa de 
zee in en zwemt naar Kreta. Europa wordt ontvoerd. 
Onderweg slaat haar de schrik om het hart. Wat wil 
het dier van haar? Op Kreta aangekomen, neemt 
Zeus zijn ware gedaante aan. In een grot wordt dui-
delijk wat Europa te wachten staat. Zeus verwekt bij 
haar een drieling. In de oudheid staat de stier sym-
bool voor macht en vruchtbaarheid. 
Het Evangelie stelt tegenover de stier het lam. Jezus 
wordt het Lam Gods genoemd. Kenmerkend voor de 
macht van Jezus is dat deze Hem gegéven is. Bij Hem 
is het begrip macht verbonden met vrijheid.  
Hij bezit de vrijheid om te genezen, zonden te verge-
ven, mensen in zijn navolging te roepen. Ook de 
apostel Paulus benadrukt dat geloof vrij maakt. Hij 
verwacht dat wij door de macht van Christus vrijer 
komen te staan tegenover de machten die ons be-
klemmen. De kerk mag delen in de macht van Jezus 
tot het doen van gerechtigheid, vrede, liefde, trouw.  
Voor Paulus, in Handelingen 16:9, is Europa het land 
aan de overzijde van Klein–Azië. In een visioen ziet de 
apostel een man, is er sprake van een stem: “Steek 
over naar Macedonië en help ons.” Vanaf dat mo-
ment zijn christendom en Europa met elkaar verbon-
den. Paulus hoeft zich echter geen illusies te maken. 

Eenmaal met zijn vrienden overgestoken ontmoet hij 
weinig ontvankelijkheid. In het Europa aan het begin 
van de 21ste eeuw valt opnieuw het zaad van de ver-
kondiging op rotsachtige bodem. Europa heeft ande-
re interesses.  
In een volgend kerkblad werk ik de eigenheid van 
Europa nader uit. 
Met vriendelijke groet, 

ds. Wim Blanken 
 

 
Oogstdankdienst Groenlo 
We mogen terugzien op een goede oogstdankdienst. 
Er zijn dit jaar 53 attenties bezorgd bij zieke en oude-
re gemeenteleden. Aan giften is er het mooie bedrag 
van € 166,50 binnengekomen. En omdat vele handen 
licht werk maken, waren de attenties, na een lekker 
kopje koffie, snel verdeeld. Voor uw hulp bij het be-
zorgen en uw gift voor de dienst willen wij u hartelijk 
dank zeggen. Wij hopen dat we volgend jaar weer 
een beroep op u mogen doen. 

het bestuur van de HVD 
 

 
 
 
Giften (Lichtenvoorde) 
Ontvangen voor de ouderling bloemendienst: 
Via mevrouw G. ter Haar € 10,=; via mevrouw N. 
Niewold € 10,=; via mevrouw J. Rouwhorst € 10,= en 
via de heer F. van Doorn € 20,=. 
In oktober per bank ontvangen € 10,=. 
Van een jarige, ontvangen via mevrouw A. van Vliet,  
€ 10,=, eveneens van een jarige via mevrouw T. de 
Jongh € 20,= voor onderhoud gebouwen. 
Mevrouw C. Lensink ontving € 10,= voor algemeen 
kerkenwerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
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Eeuwigheidszondag 
 
Zondag 22 november was het de laatste zondag van 
de kalender van de kerk, gek hè.  Het Nieuwjaar in de 
kerk begint met het kerstverhaal en alles wat daar 
aan vooraf gaat. (advent) 
 
Op de  laatste zondag denken we aan de mensen die 
overleden zijn het afgelopen jaar.  Voor de familie 
van de overleden mensen wordt deze zondag een 
kerkdienst gehouden om nog een keer extra te den-
ken aan de  familieleden die ze moeten missen. 
 
Daarom hebben we een steen en een waxinehouder 
versierd met de naam van de overledene erop.  De 
steen en de kaars als aandenken aan deze zondag, we 
mogen de mensen niet vergeten. 
 

 
 
De volgende keer gaan we  met de kindernevendienst  
beginnen met Advent.  De aankondiging van de ge-
boorte van Jezus. De drie wijzen komen voorbij… en 
wat  er verder gaat gebeuren dat is nog een verras-
sing!  Groetjes  
 
                              De leiding van de kindernevendienst 
 

 
 
De volgende kindernevendienst is op 20 en 25 de-
cember. 

Kerst van stal 
Meer dan alleen een expositie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het succes van 'Kerst van Stal' in 2014, ondergaat 
ook dit jaar de Bonifatiuskerk weer een metamorfo-
se. Er zullen naar schatting 250 kerststallen van groot 
tot klein en van over de hele wereld tentoongesteld 
worden. Onder andere uit de collectie van Ben 
Rouwhorst uit Ulft. 
 
Waren het in 2014 nog kerstgroepen, dit jaar zullen 
ook veel complete stallen te zien zijn. De expositie 
wordt aangevuld met een fototentoonstelling van de 
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde. 
Kerstmis in de katholieke sfeer is ‘een feest der her-
kenning’ bij Kerst van Stal. Of wanneer je daar weinig 
mee hebt is het ook goed om die kerstgroepen eens 
in alle rust te bekijken. De beelden uit de kerststal 
hebben een aanstekelijke verbeeldingskracht.  
Kom met het hele gezin! Er is muziek, live-muziek in 
de avond en er worden kerstverhalen verteld. 
Kerst van Stal is er voor jong en oud. 
Ga met uw kinderen of kleinkinderen terug in de tijd 
en maak opnieuw mee, hoe u altijd kerst hebt be-
leefd. Kerst van Stal maakt heel veel los! 
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Kinderbijbelverhalen in het Achterhoeks  
 

Met kinderen kijken en luisteren naar aansprekende 
bijbelverhalen en meteen het dialect aan hen over-
brengen. Dat is het idee achter de bijbelboekjes over 
Kerstmis (Kasmissen), Pasen (Paosen) en Pinksteren, 
die zijn uitgebracht door de werkgroep Dialect en 
Religie. Die is verbonden aan het Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. De 
werkgroep vond in de Internationale Bijbelbond (IBB) 
een enthousiaste medestander. 
 

'Heerlijke bladerboekjes' 
Predikant Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde, initiatief-
nemer als lid van de werkgroep: "Wat zou het mooi 
zijn om als (groot)ouders samen met (klein)kinderen 
te kunnen kijken naar aansprekende bijbel-verhalen 
in een eigen Achterhoekse variant. Met kleurrijke 
afbeeldingen en korte, toegankelijke teksten zijn het 
heerlijke bladerboekjes, voor jong én oud, geschikt 
voor gebruik in het gezin, in de kerk of op school. Of 
als geschenk, bijvoorbeeld vanuit kerk of school als 
kerstpresentje voor de kinderen?" 
 

Nijntje 
Met de boekjes wordt aangetoond dat streektaal niet 
alleen iets is voor oudere mensen is. Zoals eerder ook 
de bekende boekjes van Nijntje door Arie Ribbers zijn 
vertaald in het dialect en uitgegeven.  
 

 
 

Aan de presentatie, zondag in de kerk in Barchem, 
werkte Ribbers mee. Ook bijvoorbeeld de inmiddels 
overleden streekkenner Henk Krosenbrink heeft aan 
de bijbelboekjes gewerkt, met een groep van tien 
werkgroepleden. 

bron: De Gelderlander 
 
Note: de boekjes zijn te koop voor € 9,95  bij de boek-
handel en (zo lang de voorraad strekt) ook in de Jo-
hanneshof. Voor meer informatie kunt u ook contact 
met mij opnemen. 

Hans Hinkamp 
 

 

Kasmissen in het dialect 
 

 
Hier een voorproefje van de tekst van één van de 
boekjes; het eerste gedeelte van ‘Kasmissen’.  
 
As in den nacht de staerne 
hoge an ’n hemel staot, 
dan zeukt daor alle schäöpe 
bi’j de herders eur verlaot. 
 
Och schäöpken, waes neet bange, 
den herder past good op. 
Hee göf de wilde beeste 
onmundig op de kop. 
 
Maor is dat effen schrikken, 
zo midden in den nacht. 
Een lecht begunt te schienen. 
Eén schäöpken mekkert zacht... 
 
 



20 

 

 

GELEUF ’T NO MAOR 
 
Onderweg 

Onderweg naor een mooi wandelgebied wieterop in 
‘t land, kwame wi’j een richtingsbord met “Natuurbe-
graafplaats” teggen. Ni’jsgierig ginge wi’j derop an. 
Neet völle later lepe wi’j ovver een zandpad richting 
de ingang. 
 
’t Was een prachtig uutgestrekt gebied waor veural 
stilte haersen. In de wiedte waren twee jonges bezig. 
Der was net iemand begraven en zee meken met zien 
beiden ’t graf lieke. Wi’j lepen langzaam deur ’t ge-
bied. Paedjes waren der neet echt. Platgetrapt gres 
gaf an waor andere mensen veur ons hadden elopen. 
Eerst konne wi’j neet ontdekken waor iemand begra-
ven lag, tutdat wi’j argens een busken blomen zagen 
liggen. Dichterbi’j ekommen, lag dat naost ne ver-
weerde schieve van ne boomstam met daorop ne 
name, geboorte- en starfdaotum. ’t Graf zelf was op 
egaone in de natuur der ummehen. Wi’j gingen op 
een geïmprovisaerd benksken zitten en kekken naor 
de twee jonges dee daor in stilte bezig waren. Een 
peusken later waren ze klaor, lagen hun gereedschap 
op een old köörken en lepen daormet richting ne  
 

 
 
schure an de rand van ‘t terrein. In alle eenzaamheid 
ston daor toen nog de zopas gebroekte luudspraeker 
op ne paol, middenin dee prachtige naozommerse 
natuur. ’t Hoge riepe gres bewaog der zachtjes um-
mehen. Wi’j kekken der beide naor en zeiden teggen 
mekare ho raar dat ston. In dee stille natuur ne 
luudspraeker. Zonne teggenstelling. 
Ik zeie: “Eigenlijk mo-k der ne foto van maken met as 
tekst: “luuster ’s naor de natuur”. Wi’j grinniken bei-
de, maor vonden ok dat der wal wat waors inzat, 
want luustere wi’j wal voldoende naor de natuur?   
 
Wi’j lepen wieter, kekken naor prachtige olde beume, 
dee mochten greuien ho ze wollen en ondanks ’t 
besef, of misschien spöllen dat besef juust wal met, 

dat um ons hen de doden lagen, was ’t een good 
moment. Al lopende schot mien een liedjen te binnen 
van Jules de Corte. Iederene kent wal ’t liedjen “Ik 
zou wel eens willen weten”. Ik denk zien bekendste 
liedjen, maor hee hef der völle meer eschrevven. 
Vake maatschappijkritisch, maor ok liedjes met 
prachtige geveulige teksten. Toen ik zo’n acht of ne-
gen jaor was, draaien mien oldste breur op de pick-
up vake liedjes van um. Toen von ik ze al mooi. Ik zal 
zeker de deepte achter de liedjes neet begreppen 
hebben, maor sommige zinnen spraken mien an en ik 
denk, ’t ritme van de woorden. ’t Liedjen waor ik op 
de natuurbegraafplaatse an dachte was: “Ten dage.” 
’t Is een kritisch liedjen ovver waor de mensen denkt 
hen te gaon nao hun dood.  Hee zelf hef neet völle 
eisen en vrög alleen maor:  

 

“Ten dage dat ik dood zal zijn, 
leg mij dan in de koele grond, 

liefst zonder kist en zonder kleren 
zodat ik in vrede weer kan keren 

één zijnde met het al waaruit ik eens ontstond. 

 

Dat was hier van toepassing. A-j ’t neet wisten, zo-j 
neet wetten dat hier mensen begraven lagen. Ze wa-
ren “één met ‘t al waoruut ze ooit waren ontstaone”. 
Toen wi’j weggingen, kek ik nog ne kaere umme. 
Mooi, stille, maor toch ok veulen ik een lichte triest-
heid. Weurumme ik dén veulen, wist ik neet good. ’t 
Kwam ’t dichtste bi’j ’t geveul da-k hun in de steek 
lete deur ze daor zo allene achter te laoten. Natuur-
lijk lao-j ze altied achter, maor toch veulen ’t veur 
mien op een kerkhof anders. Want ho vake ik daor ok 
lope, allene bun-k daor maor ne hele enkele kaere. 
Altied is wal argens ok iemand anders bi’j een graf.  
Is ’t dat? Da-k ze meer bezeuk gönne? Dat de mensen 
deur hun namen te laezen, der toch nog bi’j blieft 
heuren? “Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten”, 
zong Bram Vermeulen ooit.   
 
Ach ja, zo kan zo’n bezeuk ow an ’t denken zetten. 
Ovver ow eigen dierbaore ovverledenen. Bunt ze ooit 
uut owwe gedachten? Regelmaotig verrast ’t mien 
dat, holange sommigen ok al ovverleden bunt, ik toch 
nog zo vake an ze denke, waordeur ze verwaeven 
blieft met mien laeven. Eigenlijk geet der gin dag 
veurbi’j of ze komt wal effen langs in mien denken. 
Zomaor, umdat ne schroeve loszit wee hee ooit in de 
mure hef eschroeft. Umda-k een uutspraak heure dee 
hee ok vake gebroeken, umda-k eure manaere van 
bewaegen zo teruggezee in eur dochter of umda-k 
luustere naor ‘t lied dat eur zo kon raken, umdat ze 
zich bi’j de beloftes dee daorin bezongen wordt, zo 
beschermd kon veulen. Wanneer al ’t verdreet en 
trööne vergaeten zollen waen en zee zich geborgen 
en gezegend moch wetten.  
                                                           Thea Onnink-Stronks 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

De Samenleesbijbel 
 
“Het eerste wat ik dacht toen ik de Samenleesbijbel 
zag was: “Alweer een nieuwe bijbel?” Onterecht, 
want deze bijbel is juist niet de zoveelste in het rij-
tje.” 
Arie van der Veer (73), predikant en geliefd en be-
kend als EO-presentator van Nederland Zingt, over de 
nieuwe Samenleesbijbel: 
 
‘Mensen lezen zelf de Bijbel steeds minder vaak. Mis-
schien één keer per week, ter inspiratie. Of als ze 
gericht iets willen opzoeken. Ook in de kerk nemen 
mensen de bijbel niet meer mee, want de teksten 
worden ‘gebeamd’. 
Dat was in mijn jonge jaren wel anders. Elke dag ging 
de Bijbel open. Ik weet bijbelverhalen zo in de Bijbel 
te vinden. En ik memoriseerde teksten. Hierdoor voel 
ik me vertrouwd met de Bijbel. In mijn preken en 
programma’s breng ik de Bijbel dichtbij. Ook zelf vind 
ik troost in de Bijbel – zeker nu mijn zoon Peter in juni 
onverwachts overleden is. Ik ervaar juist nu de kracht 
van mijn bijbelonderwijs van vroeger.’ 
‘We leven in een heel andere tijd – alles is vluchtiger, 
gezinsstructuren zijn veranderd en mensen lezen 
digitaal. We hoeven dus tegenwoordig niet bijbel te 
lezen zoals we dat vroeger deden. Maar wat ik wel 
belangrijk vind, is dat de Bijbel opengaat. Dat kinde-
ren, en dus ook mijn kleinkinderen, de kracht en rijk-
dom ontdekken die in dit waardevolle boek schuil-
gaat.’ 
‘Ik zie dat ouders het lastig vinden met hun kinderen 
te praten over de Bijbel. De Samenleesbijbel creëert 
weer een mogelijkheid voor hen om dit wel te doen. 
Daarom is deze bijbel niet de zoveelste in het rijtje, 
maar een nieuwe kans om de Bijbel dicht bij hun kin-
deren te brengen. Nu of in de toekomst ontdekken ze 
de kracht die uitgaat van het Woord.’ 
‘De Samenleesbijbel helpt kinderen daarbij. De 
plaatjes, de liedjes, de vragen: het is een mooie bij-
bel. En wat ik er goed aan vind is dat het echt de hele 
Bijbel is, niet alleen een selectie bekende verhalen. 
Wij bepalen niet welke teksten kinderen wel of niet 
mogen lezen. Het is ook geen hervertelling, waardoor 
je bij de kern van de Bijbel blijft. De verschillende 
werkvormen brengen de verhalen dicht bij de leefwe-
reld van kinderen. Liedjes kunnen kinderen bijvoor-
beeld goed onthouden. 
 

Bijbelblad Alef 
 
Op het Bijbelfestival in DeFabrique in Utrecht intro-
duceerde het Nederlands Bijbelgenootschap een 
nieuw Bijbelblad voor kinderen van 7 tot 12 jaar: Alef. 

Met Alef kunnen kinderen nu zelf de wereld van de 
Bijbel ontdekken. Het blad staat boordevol puzzels, 
weetjes, spannende Bijbelverhalen, quizzen en spel-
letjes. ‘Alef’ is de eerste letter van het Hebreeuwse 
alfabet, de taal van het Oude Testament. Alef is ook 
het figuurtje dat je in het hele blad terug kunt vinden. 
Uit diverse kinderpanels van het NBG bleek dat kin-
deren op een leuke en interessante manier bezig 
willen zijn met de Bijbel. Ook ouders vertelden dat zij 
het belangrijk vinden dat hun kinderen ontdekken dat 
de Bijbel ook voor hen interessant is. Met Alef wil het 
NBG de Bijbel op een vrolijke manier toegankelijk 
maken voor kinderen. 
De redactie van Alef bestaat uit mensen met kennis 
op het gebied van de Bijbel, bijbelwetenschap en 
kinderpedagogiek. Het blad houdt rekening met de 
verschillende (leer)voorkeuren van kinderen. 
Alef verschijnt tien keer per jaar voor € 15,00. Een 
proefexemplaar en ook het kerstnummer van Alef 
zijn gratis te bestellen op: 
www.bijbelgenootschap.nl/alef. 
Alef wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële 
steun van leden en donateurs van het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                    Ineke Beestman- Hoitink 
 
 
                                                                                                         

 
 

Kerk 2025:  Waar een Woord is, is  een weg  
 
Onder bovenstaand titel bracht de scriba van de Pro-
testantse Kerk van Nederland, de heer Arjan Plaisier,  
onlangs een nota uit over de toekomst van de kerk. 
De nota is o.a. gebaseerd op de uitkomst van de eni-
ge maanden geleden gehouden enquête alsmede op 
ervaringen in de afgelopen jaren in verschillende 
kerkelijke gemeenten. De nota is inmiddels bespro-
ken in een vergadering van het landelijk bestuur (al-
gemene synode) van de kerk. In de meeste plaatselij-
ke kerken is er sprake van achteruitgang in het le-
denbestand, in de financiën en moeten er kerkge-
bouwen worden gesloten en predikantsplaatsen 
worden opgeheven. Deze aspecten kunnen dan ook 
niet  buiten beschouwing worden gelaten bij het 
ontwikkelen van een visie en een beleid voor de toe-
komst. In verband hiermede wordt in de nota voor-
gesteld het aantal overlegorganen alsmede het aantal 
classes aanzienlijk terug te brengen, zodat er meer 
tijd vrij komt voor de kerntaken (eredienst, pastoraat, 
diaconaat, jeugdwerk e.d.) van de kerk. De kerk in de 
traditionele zin lijkt haar tijd te hebben gehad. Er zijn 
ook plaatsen waar de kerkgang weliswaar is terugge-

http://www.bijbelgenootschap.nl/alef
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lopen maar waar nieuwe initiatieven zijn ontstaan, 
die weer belangstelling van de leden trekken. Meer 
dan ooit zullen de activiteiten van en in de plaatselij-
ke gemeenten centraal staan.   
Een van de protestantse plannen is het invoeren van 
een soort bisschop d.w.z. een predikant, die in over-
leg met het plaatselijk bestuur, beslissingen kan ne-
men. In de voorlopige plannen komen er acht tot tien 
bisschoppen in ons land. In tegenstelling tot de plaats 
van de bisschop in de Rooms Katholieke kerk is de 
eventuele protestantse bisschop een pastorale fi-
guur, die als herder plaatselijke conflicten moet hel-
pen oplossen dan wel ontwikkelingen in kerkelijke 
gemeenten moet stimuleren en eventueel bijsturen.  
Ook krijgt hij of zij een belangrijke taak bij de opvang 
en begeleiding van de professionele krachten. Over 
de naamgeving (bisschop, regiopastor, pastor pasto-
rum?) van deze kerkelijke functionaris moet te zijner 
tijd een beslissing worden genomen. 
In de nota wordt ook gesproken over huiskamergroe-
pen. Dergelijke bijeenkomsten zijn niet nieuw in de 
kerkgeschiedenis. Ze worden al beschreven in de 
Bijbel (bijvoorbeeld in het Bijbelboek Handelingen) en 
in de eeuwen na de reformatie waren er op talloze 
plaatsen dergelijke bijeenkomsten. De geschiedenis 
leert dat vanuit zulke bijeenkomsten soms sterke 
geestelijke impulsen komen.  
Bovenstaande nota van de hand van Dr. Arjan Plaisier 
heeft in de onlangs gehouden vergadering van de 
generale synode een goed onthaal gekregen. De be-
sluitvorming over de hierin opgenomen voorstellen 
zal in de voorjaarsvergadering van de generale syno-
de plaatshebben.  
Het is zeker de moeite waard om van de inhoud van 
deze nota kennis te nemen. Daar waar het Woord in 
woorden en daden wordt omgezet is een heilzame 
weg. Deze weg is en blijft Jezus Christus, die ons is 
voorgegaan op de tocht door de wereld en door de 
geschiedenis. 
                                                                           Steven Kuijt 

 
 

Kledinginzameling 
In de maand december vindt er geen kledinginzame-
ling plaats. De eerstvolgende is op zaterdag 30 janua-
ri  2016 van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmer-
hof, Rentenierstraat 20 
 

 
 
                                                                                                                       
        
 

 
 
 

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. 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ophaal en thuisbreng service Hervormde Ge-
meente Groenlo 
We hebben in Groenlo jaren lang een groepje vrijwil-
lige chauffeurs gehad, voor mensen die zondags naar 
de kerk wilden, maar moeite hadden om er te ko-
men. Doordat er van deze service geen gebruik meer 
werd gemaakt, zijn we er mee gestopt. Nu willen wij 
deze dienstverlening opnieuw opstarten. 
Wilt u op zondagmorgen naar de kerk, 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. 
 

 
De redactie van Op Weg  

wenst u en jou  
een gezegend 2016. 
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 3 januari 2016. Kopij 
moet uiterlijk maandag 21 december 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. 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 2015 
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.  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 6 december    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, 2e zondag van Advent 
Welkom: mevrouw De Bruijn 
Deurcollecte: Pastoraat 
 

Vrijdag 11 december    
Avondmaalsviering in de Johanneshof  
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
Deurcollecte: St. Hope (project Diaconie) 
 

Zondag 13 december    
10.00 uur de heer Kuijt, 3e  zondag van Advent 
Welkom: de heer Van Lochem 
Deurcollecte: Herold 
 

Zondag 20 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, 4e zondag van Advent 
AKZ-dienst, Kindernevendienst 
Welkom: de heer Koster 
Deurcollecte: St. Hope (project Diaconie) 
 

Donderdag  24 december 
23.00 uur ds. J.J. Hinkamp, Kerstnachtdienst 
Deurcollecte: Verwarming 
 

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

Zondag 27 december    
10.00 uur ds. J. van Dalen, Kudelstaart 
Welkom: de heer Niewold 
Deurcollecte: San Paulo 
 

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

Zondag 3 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Nieuwjaarswensen 
Deurcollecte: Verwarming 

 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de 
Johanneshof. Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   
Kindernevendienst op zondag 20 en 25 december. 
Oecumenische vesper  

donderdag 3, 10 en 17 december 19.15 uur. 

 
 
 
 

 
Groenlo 
 
zondag 6 december, 2e Advent 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: kerkvoogdij, pastoraat 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
17.00 uur: Oecumenisch avondgebed 
 

zondag 13 december, 3e  Advent 
10.00 uur: ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk, viering 
Heilig Avondmaal 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: Diaconie, bloemenfonds 
17.00 uur: Oecuemnische samenzang 
 

zondag 20 december , 4e Advent 
10.00 uur: ds. F. Helder, Winterswijk 
Welkom: de heer Scheer 
Deurcollecte: Diaconie 
17.00 uur: Oecumenisch avondgebed 
 

donderdag 24 december, Kerstavond 
23.00 uur: ds. W. Blanken, Kerstnachtdienst 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: diaconie, kinderen in de knel 
 

vrijdag 25 december, Kerst 
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: Kerk in actie, kinderen in de knel 
 

zondag 27 december 
10.00 uur ds. J.R. Jonk, Geesteren 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud begraafplaats 
 

zondag 3 januari 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Kerkvoogdij 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
 

woensdag 9 en 23 december 
19.00 uur Taizé viering in de Oude Calixtus kerk 

 


