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40-dagentijd 2015 
 

Alles wat over ons geschreven is 
    gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  

    de tien geboden en de veertig slagen,  
    dit hele leven dat geen leven is. 

 
    De schepping die voor ons gesloten was  
    ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen,  

    o Zoon van David, wees met ons bewogen,  
    het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 
Lied 536, vers 1 en 2 
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 Antwoorden zoeken in de stilte 
 
Als ieder jaar schieten we in een oogwenk van 
het begin van een mensenleven naar het eind 
ervan. Van de wieg naar het kruis. Van Kerst 
naar Goede Vrijdag. In een paar weken tijd 
groeit de hulpeloze baby Jezus uit tot een mon-
dige volwassen man.  
Aan het begin nog geen idee wat Hij los zou 
maken. Nog geen idee welke indruk Hij zou 

achterlaten op aarde. Maar al snel laat Hij van zich 
horen. Niks geen horen zien en zwijgen. Niks geen 
spreken is zilver, zwijgen is goud. Hij laat van zich 
horen. En Hij laat zich horen. 
In een paar weken tijd groeit bij ons het besef: Dit is 
een bijzondere man. Dichter bij God dan door naar 
Hem te kijken, door naar Hem te luisteren, kunnen 
we haast niet komen tijdens ons leven. Dichter bij 
God. Hoe dicht bij God kan je komen? 
 
Als onze logé uit Zwammerdam naar bed gaat wil hij 
altijd zingen. Het Onze Vader. Al vanaf dat hij heel 
klein was. Het hoort erbij. De laatste keer na het zin-
gen zijn woorden: "Maar, tante Marja,  ik ben eigen-
lijk niet gelovig meer. Je hebt er toch niks aan". Ik val 
stil en zeg dan voorzichtig: "Maar het is toch fijn als 
er iemand is tegen wie je altijd praten kan. Iemand 
die er altijd is". "Maar Hij zegt nooit wat terug", is het 
rappe antwoord. Ik moet er even over na denken. 
"Misschien praat Hij wel niet zelf, maar laat Hij men-
sen dingen tegen je zeggen", opper ik. "Oh ... , oké". 
En dan wil hij slapen.  
 
Tja, wat zou het mooi zijn als je zomaar even aan kon 
kloppen. Met al je zorgen. Met al je vragen. En dan 
God die op de rand van je bed komt zitten en de ant-
woorden geeft. Op hoe het kan dat er zoveel ver-
schrikkelijke dingen gebeuren. Hoe het kan dat een 
mensenleven niet geteld wordt. Hoe kwaad lijkt te 
winnen, en dan ook nog uitgevoerd in naam van God. 
Hoe mensen elkaar zo diep kunnen kwetsen. Al die 
grote vragen. Te groot voor antwoorden lijkt het.  
 
In het  boekje 'Lieve meneer God' waarin kinderbrie-
ven staan  lees ik de brief van Bart: 'Beste God', 
schrijft Bart, 'hoe wist u eigenlijk dat u God was?'  
Goeie vraag Bart. Hoe kom je erop. Tessa is meer van 
de taal dan de filosofie: 'Lieve God.  Spraaken de 
mensen uit de bijbel echt zo ingewikeld'. Florian ver-
baast zich over de schepping en vraagt: 'lieve god, 
hebt u de giraf ekspres zo gemaakt of was dat per 
ongeluk?'  Een boekje vol kindervragen. Sommige ook 
misschien wel grotemensenvragen. 
 

Het leven van Jezus. Een veelzeggend leven. Van ge-
boorte tot sterven. Zou je kunnen zeggen dat Zijn 
leven één en al antwoord is. Dat waar haat is Hij ant-
woordt met liefde. Dat waar onrecht is Hij antwoordt 
met gerechtigheid. Een boek vol verhalen hebben we 
erover. Verhalen waarin we de antwoorden kunnen 
vinden.  Al blijven er vragen. Moeilijke vragen.  
 
De afgelopen weken passeerden tientallen ter zake 
kundigen de revue. Allemaal wisten ze hoe het zat. 
Hadden allemaal het antwoord. Allemaal hun oordeel 
klaar. Over geloof. Over politiek. En als er weer iets 
verschrikkelijks gebeurt dan wordt het volgende  blik 
ter zake kundigen opengetrokken. Met weer even 
zoveel antwoorden. Met weer even zoveel oordelen.  
 
Laten we wel zijn. Het is goed dat mensen hun stem 
verheffen tegen onrecht. Van zich laten horen. Zich 
laten horen. Maar soms past het ook te zwijgen. Als 
het te erg is. Als het te onbegrijpelijk wordt. Soms 
past het om te bezinnen. Na te denken. Stil te wor-
den. Naar antwoorden te zoeken. Daar leent zich de 
veertigdagentijd voor.  
 
In een paar weken tijd schieten we van een wiegje 
naar een kruis. Bezinnen we ons op  het antwoord op 
wat om ons heen gebeurt.  En dan zie ik een mens , 
zoon van God, hangend aan een kruis.  Zijn woorden 
die klinken:  'Vader, vergeef  hun, want ze weten niet 
wat ze doen.'  
 
Een verstilde veertigdagentijd gewenst. 
                                                                                   marja 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 3 

 Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

De tijd vliegt zoals gewoonlijk weer voorbij. Het 
is nog maar zo kort geleden dat we samen het 
Kerstfeest mochten vieren en dan even later 
staat de aanloop naar Pasen al weer voor de       

           deur.  
 
De komende maand begint de veertigdagentijd naar 
Pasen. Veertig dagen om meer dan anders stil te 
staan bij vragen als: “Wie was nou die Jezus van Na-
zareth waar we ons in de kerk zo druk om maken?” 
“Wat probeerde Hij ons eigenlijk te vertellen?” “Wat 
is de zin van Zijn lijden en van al dat andere lijden in 
de wereld?” Het zijn grote vragen!  
 
Zeker met de recente berichten in het nieuws over 
aanslagen en terroristische dreiging merk je dat veel 
mensen zich zorgen maken over de toekomst.  
 
In één keer was iedereen Charlie, als symbool voor 
het opkomen voor vrijheid van meningsuiting. Na-
tuurlijk is het wel de vraag of vrijheid tot aanstootge-
ven of beledigen zinvol is. Het gesprek hierover moet 
in alle openheid gevoerd kunnen worden. Iedereen 
zal hier weer anders over denken.  
 

 
 
Maar moord en doodslag, in koelen bloede en 
moedwillig aangedaan, uit naam van een god of pro-
feet? Het is de waanzin van extremisten die pogingen 
tot dialoog (die zeer gewenst zijn) extra bemoeilijken. 
Tegelijk kan het ook leiden tot openheid tussen ge-
wone goedwillende mensen uit verschillende religies 
of afkomst. Al met al: het roept veel vragen op. Meer 
dan hier zomaar even te beantwoorden zijn.  
 
Maar daar hebben we in de kerk dan gelukkig weer 
gespreksavonden en lezingen voor, georganiseerd 
door Vorming en Toerusting. Het is belangrijk om 
dingen in een perspectief te plaatsen en om niet de 
angst te laten regeren. Het evangelie biedt ons een 
perspectief dat verder ziet en zoekt naar vertrouwen 
om te leven. 

 
Het zijn gedachten die de komende veertigdagentijd 
ongetwijfeld aan de orde zullen komen.  Misschien is 
het goed dat we in de kerk de tijd nemen voor bezin-
ning. En voor bezieling, want zonder bezieling wordt 
de wereld alleen maar harder en kouder. En dat is het 
laatste waar we nu behoefte aan hebben!  
 

 
 
Ook al wordt de veertigdagentijd ook wel de ‘lijdens-
tijd’ genoemd toch willen we ook dan al vooruit blik-
ken. Want we weten dat het lijden van Jezus (wat 
moet ook God pijn hebben van het verdriet dat men-
sen elkaar aandoen!) niet het einde is. We leven van 
de boodschap van Pasen: opstanding, nieuw leven, 
licht en bevrijding. Dát is een boodschap die we ge-
woonweg niet veertig dagen onder de ‘korenmaat’ 
kunnen en mogen houden.  
 
Ook in de ‘lijdenstijd’ worden we geroepen om te 
leven vanuit de bevrijdende kracht van Pasen (én de 
bezieling van Gods Geest  met Pinksteren!) 
Zo willen we deze maand de eerste stappen zetten op 
de weg naar Pasen, met inkeer en bezinning. Maar 
laten we zeker niet vergeten dat we iedere nieuwe 
dag mogen beleven als gezegende mensen voor Gods 
aangezicht! 

 
Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Pastorpraat  Gaatske Braam 
 
Bezoekwerk 
Mocht u op korte termijn bezoek van mij op prijs 
stellen, dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, telefo-
nisch 0612 222 059 of via uw ouderling of contact-
persoon laten weten.  
 
Meeleven met  
Meeleven met  de zieken, met hen die negatieve  
uitslagen hebben gekregen na onderzoeken,  met hen 
die chemokuren ondergaan, met hen die van zorg 
afhankelijk zijn en de mensen om hen heen.  
Heel veel sterkte, kracht en Gods zegen gewenst.  
 
Op 3 januari is Albert Duenk overleden in de leeftijd 
van 81 jaar. Hij woonde sinds korte tijd aan de Lievel-
derweg 22a, daarvoor aan de Vosdijk in Vragender.  
We wensen zijn familie heel veel sterkte bij het ver-
werken van dit verlies. 
Een ieder, die een verlies te verwerken kreeg en allen 
die nog steeds het gemis van een dierbare zo intens 
ervaren, veel kracht gewenst en mensen om hen 
heen die er voor hen willen, kunnen en mogen zijn. 
 
In de afgelopen maand werden we opgeschrikt door 
de aanslag in Parijs. Een aanslag op de vrijheid van  
meningsuiting. Het bracht velen op de been, zowel in 
binnenland als buitenland.  
Graag citeer ik het volgende gedicht van Marinus van 
den Berg , dat eindigt met de treffende woorden  
 
'Rouw kent geen vervaldatum'. 
 
Niet te verdragen 
al dat verdriet 
al die ontreddering 
in al die gezinnen 
in al die families 
in al die straten 
in al die vriendenkringen 
in  een klap zoveel verwoest 
voor zovelen geen behouden thuiskomst  
 
niet te verdragen 
niet te bevatten 
niet voor te stellen  
vandaag niet 
morgen niet 
 
maar overmorgen 
als de wereld doordraait 
als de nationale rouwdag voorbij is 
als het stiller en leger wordt 
als het gemis almaar meer wordt – 

 
wie draagt dan wie 
wie luistert dan nog eens 
wie is er dan stil 
wie is er als de media naar huis zijn 
wie is er als er alweer een andere ramp gebeurd is? 
Weet jij het? 
 
Rouw kent geen vervaldatum. 
 
                                         Met een bemoedigende groet, 

                                         Gaatske Braam 

 
 

AKZ-dienst 1 februari – Sporen van geluk 
Op 1 februari is er een AKZ-dienst in de Johannes-
kerk. De kinderen gaan in de kindernevendienst (XXL) 
als vanouds lekker aan de slag. Het thema is deze 
keer: sporen van geluk. Waar is geluk te vinden? Kan 
het geloof daarbij helpen? En… welke sporen van 
geluk laat je eigenlijk zelf na? Ook de jongeren van de 
J-kerk gaan in de weer met het thema: sporen van 
geluk.Het wordt dus weer een rijk gevarieerde AKZ- 
dienst. Iedereen van harte welkom! 
 

 
 

J-kerk op 1 februari 
De eerstvolgende J-kerk is op 1 februari. Deze keer 
gaan we op zoek naar sporen van geluk. Waar word 
jij nu gelukkig van! Kunnen we daar als kerk ook een 
beetje aan bijdragen? 
Dus, zit je op het voortgezet onderwijs, kom dan naar 
de J-kerk. En wil je een keertje iemand meenemen? 
Waarom niet! Welkom! 
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40dagentijd 2015 
Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want 
we geloven dat God onze handen steeds opnieuw 
vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we heb-
ben ontvangen.  
 
Samen ontdekken 
Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u 
hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, 
uw aandacht of uw geld. In het bijbelverhaal voedde 
Jezus een menigte met maar vijf broden en twee 
vissen. Een klein gebaar doet soms al wonderen. We 
nemen veertig dagen de tijd om onze zegeningen te 
tellen en met handenvol uit te delen! Samen ontdek-
ken we wat we kunnen geven aan mensen in de 
buurt en aan naasten ver weg. Met open handen. 
 
Samenwerken 
Kerk in Actie werkt in de 40dagentijdcampagne 2015 
met diverse organisaties en afdelingen samen.  
Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke peri-
ode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes 
en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen 
en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het 
thema ‘Open je handen’. 
 
Thema: Open je handen  
Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd 
op teksten van het oecumenisch leesrooster. Tijdens 
de 40dagentijd in 2015 staan teksten uit de Evangeli-
ën op het leesrooster. Bijvoorbeeld het verhaal van 
de vermenigvuldiging, waarin Jezus een mensenme-
nigte te eten geeft. Waar moet het eten voor zovelen 
vandaan komen? Jezus kijkt omhoog en heft zijn 
open handen naar de hemel. Dan zijn vijf broden en 
twee vissen genoeg. Het verhaal is niet alleen een 
oproep om te delen van wat je hebt. Minstens zozeer 
is het een aansporing om te durven ontvangen. Open 
je handen voor de overvloed die je gegeven wordt. 
 
Tijd van bezinning 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van 
oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en ge-
bed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het 
lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 
 
Wanneer valt de veertigdagentijd in 2015? 
De veertigdagentijd loopt in 2015 van Aswoensdag 18 
februari tot en met zaterdag 4 april. Op zondag 5 
april is het Pasen. 
 
Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen? 
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes 
zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag 

van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. 
En op een feestdag wordt niet gevast. 
 
Waar komen die veertig dagen vandaan? 
In de bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was 
bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vas-
ten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël 
door de woestijn voordat zij in het beloofde land 
aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorberei-
ding en overgang. 
 
Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd? 
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en 
eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen 
of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed 
die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of 
gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: 
om te bidden, na te denken over je geloof of om iets 
te doen voor een ander. 

 
De 40 dagen in ons leven, Klaas van Eijbergen 
 
Met voeten 
die kunnen gaan  
waar ze moeten gaan. 
Een hart van vuur. 
Zo willen wij 
door de woestijn, 
naar God lopen. 

 

We zoeken 
daar de stilte 
en vullen die met 
gebeden naar God 
om te vragen voor 
groei- en levenskracht. 

 

Soms denken wij 
dat het niet kan, 
maar engelen  
vergezellen ons  
met een psalm. 

 

Als de laatste 
zandkorrel 
achter ons ligt, 
begint een nieuw begin. 

 

Er waait goudstof 
in onze ziel en de 
duisternis trekt weg. 
 
Het Licht van God 
wordt nu zichtbaar. 
 
De 40 dagen zijn volbracht. 
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Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij               
11 jan. mevr. C. Lensink 
             Van Ostadestraat 9. 
18 jan. mevr. Wamelink- Kobus, 
             Meekesweg 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen  
 
12 feb.  mevr. M.J. Koole -      
              van Herwerden, 
 Lievelderweg  22a 
 7131 MC, 95 jaar. 
19 feb.  mevr. G.J. ter Haar – 
 Wassink, 
 Middachtenstraat  41 
 7131 BB, 85 jaar. 
23 feb. de heer H. ter Haar, 
 B. van Meursstraat  23 
 7131 XE, 77 jaar. 
28 feb.  mevr. Y.C. Pieters –  
               Komen, kamer 220 in 
  Antoniushove, 

 7131 CW, 94 jaar. 
 

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een 
goede en, zo mogelijk, gezonde verjaardag. 
Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag 
vergezellen.             
 
Het zou leuk zijn als de jarigen een kaartje of een 
ander blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. 
Dit gebaar van aandacht schenken geldt ook voor 
zieken en anderen die een steuntje  nodig hebben. 
 

 
 
 
 

Bloemengroet december Groenlo 
 
In de maand december zijn de bloemen met een 
groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
7 december de heer Geessink 
14 december mevrouw Nijman 
21 december mevrouw Te Veldhuis 
25 december ds. en mevrouw Van Ballegooijen 
28 december familie Wennink. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw Ingekomen Lichtenvoorde 
 
Deze maand een hartelijk welkom aan: 
De heer H. van het Loo, Nieuwe Maat 24 in Lichten-
voorde. We hopen dat hij zich snel in onze gemeente 
zal thuis voelen. 

 
 

Agenda Lichtenvoorde 
 
04 febr.  Inloopmorgen  09.30 uur 
05 febr.  Bloemschikken  19.30 uur 
09 febr.  PVG vergadering 14.00 uur 
11 febr.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Gez. Moderamen 20.00 uur 
12 febr.  V&T Pastor Droste 20.00 uur 
16 febr.  PVG middag  14.30 uur 
18 febr.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  V&T gespreksavond 20.00 uur 
19 febr.  V&T gespreksavond 20.00 uur 
20 febr.  Open Tafel  11.30 uur 
19 febr.  Vesper   19.15 uur 
25 febr.  Inloopmorgen  09.30 uur 
26 febr.  Vesper   19.15 uur 
26 febr.  V&T ds. Gaastra 20.00 uur 
27 febr.  Vrijwilligersavond 20.00 uur 
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Kerkenraad PKN Lichtenvoorde 
 
Zondag 11 januari 2015 is Truus de Bruijn be-
vestigd als ouderling. Daarnaast zijn deze zon-
dag vijf ambtsdragers herbevestigd. Dit zijn Ria 
Tieltjes en Elfriede Meijer (beiden ouderling), 
Frits Schutten en Marion Houwers (allebei dia-
ken) en de heer Gerard van Lochem (ouderling-
kerkrentmeester).  
 

In de dienst op zondag 11 januari hebben we afscheid 
genomen van Wim Wamelink als ouderling-
kerkrentmeester. 
 
Wie zitten er eigenlijk in de kerkenraad, vraagt u zich 
misschien af. Hieronder vind u de samenstelling van 
de huidige kerkenraad. 
 
Samenstelling Kerkenraad 
 
Predikant: 
- Ds. Hans Hinkamp 
 
Kerkelijk werker   
-Gaatske Braam 
 
Diakenen 
- Jan ter Horst  
- Marion Houwers 
- Hillie Ikink 
- Frits Schutten  
- Bea Ton  
- Jeroen Wildenbeest  
 
Ouderlingen 
- Truus de Bruijn 
- Frits van Doorn 
- Carelien Lensink-Jansen 
- Elfriede Meijer        
- Erik Schokkin (scriba) 
- Sjors Tamminga (voorzitter, 
  ouderling met speciale opdracht V&T) 
- Ria Tieltjes 
- Vacature ((jeugd)ouderling 
 
Kerkrentmeesters          
- Bert Baarsma  
- Geert Koster  
- Gerard van Lochem 
- Jan Niewold (vervangend scriba) 
- Jan Onnink  
- Vacature  
 
 

Voor de wijkindeling van de ouderlingen zie de een-
na-laatste bladzijde van Op Weg, waar een overzicht 
is opgenomen van de wijkouderlingen/coördinatoren 
per wijk. 
 
Erik Schokkin 
Scriba 
 
 

 
Felicitaties en goede wensen voor de (nieuwe) 
ambtsdragers na afloop van de kerkdienst 11 januari 
 
 

 
Wim Wamelink werd bedankt voor zijn dienstverle-
ning van in totaal 16 jaar: van kerkvoogd tot ouder-
ling-kerkrentmeester. 
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Kerkenraadsvergadering van 15 december 2014, 
Hervormde Gemeente Groenlo 
 
Na de gebruikelijke agendapunten zoals opening, 
bezinningsmoment, vaststellen van de notulen e.d. 
wordt in de eerste plaats even teruggekeken op de 
vrijwilligersavond die gehouden werd op 29 novem-
ber.  Het was een erg gezellige avond bij café –
restaurant Grenszicht in de Holterhoek. De organisa-
toren hadden een leuke bijbelquiz in elkaar gezet en 
er was goed voor de “inwendige mens” gezorgd. De 
opkomst was redelijk. Overwogen wordt om de vol-
gende keer iedereen weer persoonlijk uit te nodigen. 
Nogmaals dank aan Roos en Gerrit voor de organisa-
tie. 
De voorbereidingen voor Kerst zijn klaar. Diny is bij 
dominee Helder in Winterswijk geweest om de kerst-
nachtdienst voor te bereiden dit met name betr. het 
optreden van het koor “Songs4all”. 
Op 1e Kerstdag is de dienst in onze eigen ruimte 
waarin voor zal gaan de heer Jan van Ballegooijen uit 
Winterswijk. Zijn vrouw Elly zal als zangeres meewer-
ken.  
Wat betreft de stand van zaken betreffende de pre-
dikantsvacature wordt gezegd dat er vanwege een 
misverstand bij de PKN in Utrecht de laatste twee 
maanden geen activiteiten in onze richting zijn ge-
weest. 
Hans heeft een paar dagen geleden contact gehad 
hierover met de voorzitter van de pool en in dit ge-
sprek is duidelijk geworden hoe het misverstand is 
ontstaan. 
We zullen in de volgende kerkenraadsvergadering 
hierop terugkomen. 
Jan is op 26 november jl. naar de classisvergadering 
geweest en deelt mee dat er een notitie is besproken 
van de heer Jaap van Beelen getiteld: “De vrijblij-
vendheid voorbij”. De notitie gaat over de toekomst 
van de kerk en de noodzaak tot samenwerking in 
regionaal verband. 
De diaconie heeft bezoek gehad van de RCBB ( = Re-
gionale Commissie Beheer ) over allerlei financiële 
zaken. Het was een goede bijeenkomst en een waar-
devolle avond. 
Wat betreft het huurcontract met de SOGK zegt 
Herman dat dit zeer waarschijnlijk weer stilzwijgend  
voor twee jaar ongewijzigd zal worden verlengd. 
Donderdagavond a.s. is er weer de kerstviering van 
de HVD in de Orangie.  
Door de oecumenische raad is afgelopen zondag een 
kerstsamenzang georganiseerd in onze kerk waaraan 
twee koren hebben meegewerkt. Het was een mooie 
dienst met een goede opkomst. 

Op 8 oktober was er een avond met de wijkmede-
werkers. De opkomst was matig. Volgende keer zal 
iedereen een persoonlijke uitnodiging krijgen. 
De volgende bijeenkomst is op 7 oktober 2015. 
De jaarrekening van de diaconie is besproken c.q. 
toegelicht. Er waren geen vragen en/of opmerkingen. 
Wij hebben een uitnodiging ontvangen van de St. 
Paulusparochie voor de viering van de hoogmis en de 
receptie betr. de “verheffing” van de R.K. Calixtuskerk 
tot basiliek op 11 januari 2015. 
Hans en Joop zullen hiernaar toe gaan. 
 
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. 
 
                                                          Joop ter Horst, scriba  
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Bijbels Museum 
 
Het Bijbels Museum: een ontmoetingsplaats van bij-
bel, kunst en cultuur in een monument vol geschie-
denis. Een fascinerende ontdekkingstocht door de 
wereld van een van de oudste en meest gelezen boe-
ken.  

 
Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude 
Egypte, eeuwenoude modellen van de tempel van 
Salomo en Herodes, religieuze voorwerpen uit de 
joodse en christelijke traditie en zelfs geuren laten de 
bezoeker van het Bijbels Museum kennis maken met 
verhalen uit de bijbel. Te zien is het beroemde 19de-
eeuwse tabernakelmodel, een prachtige reconstruc-
tie van het draagbare heiligdom dat de Israëlieten in 
de woestijn onder leiding van Mozes bouwden. Rond 
de maquette van de Tempelberg wordt duidelijk wel-
ke betekenis deze plek in Jeruzalem heeft voor joden, 
christenen en moslims. Kleitabletten, stukjes papyrus 
en archeologische voorwerpen vertellen de fascine-
rende ontstaansgeschiedenis van de bijbel, maar ook 
de eeuwenlange invloed van de bijbel op de Neder-
landse samenleving is verbeeld. 
 
Meer informatie bekijk de website op:  
 
http://www.bijbelsmuseum.nl 
 

Deurcollectes februari 
 
1 februari Werelddiaconaat (KIA) 
 
Cashewnoten voor een betere toekomst 
Opkomen voor de rechten van inheemse groepen, 
dat is wat partnerorganisatie Non Timber Forest Pro-
duction (NTFP) in Cambodja doet. NTFP helpt etni-
sche minderheden om de toegang tot en eigendom 
over hun land en natuurlijke bronnen te benutten en 
te beschermen. NTFP startte hiervoor een bijzonder 
cashewnoten project in het noorden van het land.  
 
 

In vijf dorpen worden 25 boerengroepen getraind om 
cashewnoten te produceren, te verwerken en te ver-
kopen. Doel van dit project is om meer inkomen te 
genereren en de positie en rechten van inheemse 
groepen in de samenleving te verbeteren. 
 
8 februari Missionair Werk  en  Kerkgroei 
 
Help de nieuwe kerk in Noordwijk 
De Protestantse Kerk in Nederland wil plaatselijke 
gemeenten uitdagen om een missionaire gemeente 
te zijn op een manier die aantrekkingskracht heeft op 
anderen. Missionair actief zijn kan op allerlei manie-
ren. Het starten van een pioniersplek is er één van, 
zoals in Noordwijk, waar de pioniersplek Windkracht 
3.0 is opgericht. Dit missionaire project richt zich met 
name op rand- en buitenkerkelijke zinzoekers en 
werkt veel met social media. Via Facebook en Twitter 
kunnen mensen tussen 25 en 45 jaar hun geloof en 
leven delen. 
 
15 februari Amnesty International 
 
22 februari 40dagentijdcollecte (PKN) 
 
Cyclonen en overstromingen in Madagaskar 
Jaarlijks treffen cyclonen en overstromingen de oost-
kust van Madagaskar. In tachtig dorpen in de kust-
streek werkt de Protestantse Kerk van Madagaskar 
aan het weerbaarder maken van boerenfamilies te-
gen de gevolgen van deze rampen. Ze introduceren 
huizen die gemaakt zijn van bamboe en gewassen die 
bij droogte of hoog water toch een redelijke oogst 
geven. Hierdoor zijn de families beter voorbereid op 
cyclonen en overstromingen. Als een cycloon in de 
toekomst toch een ramp tot gevolg heeft, kunnen ze 
er bovendien weer beter bovenop komen. 
 

Opbrengsten collectes december 
 
7-dec Plaatselijk pastoraat   € 69,50  
12-dec San Paulo      € 9,80  
14-dec Herold     € 59,85  
21-dec Kerkradio    € 58,85  
24-dec San Paulo               € 128,53  
25-dec KIA, Kinderen in de Knel             € 162,50  
28-dec Verwarming    € 44,05  
31-dec Eindejaarscollecte   € 46,60 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

http://www.bijbelsmuseum.nl/
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12 februari.  
Pastor Jos Droste over  de 
Werken van Barmhartigheid. 
 
In Matteüs 25 lezen we over de weder-
komst van Christus. Twee groepen zullen er 
zijn. Het verschil tussen de groepen? In de 
ene groep zij die iets voor hun naaste heb-
ben gedaan, in de andere groep zij die dat 
nalieten. Wat je voor een van de minsten 
deed heb je voor mij gedaan, zegt Christus. 

In de katholieke traditie is dit verhaal de grond-
slag van wat men noemt 'De Werken van Barm-
hartigheid'. In preken en in de kunst, met name 
de Middeleeuwse kunst, komen we het thema 
vaak tegen.  
Op 12 februari gaan we er aan de hand van 
teksten en afbeeldingen nader op in. Waar vin-
den we de wortels in het Eerste Testament, en 
hoe werkt het door naar nu: Hoe gaan wij om 
met dit verhaal? Hoe zit het met de spanning 
tussen geloof en werken? Het belooft een boei-
ende avond te worden. 

 
U bent altijd welkom. Als u zich van tevoren opgeeft 
weten we op hoeveel mensen we mogen rekenen.  
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
Koffie/thee € 1,00 
Leiding  Pastor Jos Droste 
Locatie  Johanneshof 
Datum en tijd 12 februari van 20.00 - 22.00 uur 
Info  Greeth Meijer (Groenlo) 
  0544-463908,kgwwjsm@planet.nl
  Marja Koster (Lichtenvoorde) 
  085 87 83864, mjk@kosternet.nl 

Woensdag  18 en donderdag  19 februari. 
Gespreksavonden. 
 
Ook dit jaar organiseert de Commissie Vorming en 
Toerusting weer twee gespreksavonden in de Johan-
neshof. Het thema is 'Bouwstenen van geloof'. Ste-
nen waarmee we een geloofshuis bouwen. Een fun-
dament dat onzichtbaar de basis vormt. De onder-
bouwing is. Muren die de ruimte om binnen te leven, 
de ruimte om binnen te geloven, bepalen. Het dak 
dat beschutting biedt. Veiligheid. Dat aan het eind 
van de bouw de voltooiing vormt.  
 
 

 
 
 
Hoe ziet ons geloofshuis eruit? Wat is het funda-
ment? Wat zijn de muren? Wat het dak? Al denkend 
en pratend bouwen we dat huis op.  Als iemand liever 
alleen er luistert natuurlijk ook prima.         
 
Net als voorgaande jaren is er weer een speelse op-
zet. De avonden beginnen om acht uur en om uiterlijk 
tien uur sluiten we af. U kunt kiezen voor één van 
beide avonden. Om een beetje een idee te hebben 
op hoeveel mensen we mogen rekenen de vraag of u  
door wilt geven wanneer u komt. We hopen velen 
van u te ontmoeten. U kunt bellen naar:  
Greeth Meijer (Groenlo) 0544 - 463908. 
Marja Koster (Lichtenvoorde) 085 87 83 864 
U kunt natuurlijk ook mailen.  
Greeth Meijer: gwwjsm@planet.nl 
Marja Koster: mjk@kosternet.nl 
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26 februari.  
Dominee Tinus Gaastra over gevangenenpasto-
raat in het buitenland.  
 
'Gevangen in het buitenland? Dan ben je ver van 
huis!' Woorden uit een folder van Epafras, in 1985 
opgericht door dominee Joop Spoor. Epafras was een 
vriend van Paulus die na gevangenschap zelf gevan-
genen ging opzoeken.   
Sinds enkele jaren bezoekt dominee Gaastra , predi-
kant van Ruurlo Barchem, oud predikant van Groenlo, 
één of twee keer per jaar gevangenen in Engeland en 
België. Vanavond laat hij beelden zien, en vertelt hij 
over zijn ervaringen. 
Hoe ervaart iemand zijn gevangenschap. Hoe komt 
iemand er terecht. Wat zijn perspectieven? Is het 
'Eigen schuld, dikke bult?' 

 

U bent altijd welkom. Als u zich van tevoren opgeeft 
weten we op hoeveel mensen we mogen rekenen.  
Toegang  gratis (vrijwillige bijdrage) 
Koffie/thee € 1,00 
Leiding  Dominee Tinus Gaastra 
Locatie   Johanneshof 
Datum en tijd 26 februari van 20.00 - 22.00 uur 
Info  Greeth Meijer (Groenlo)  
  0544-463908,gwwjsm@planet.nl 
  Marja Koster(Lichtenvoorde)  
  085 87 83 864, mjk@kosternet.nl 
 

Fotowedstrijd 'Paaslied in beeld'. 
 

De boodschap van de opstanding van Jezus Christus, 
gevierd met Pasen, zou je het hart van het christelijk 
geloof kunnen noemen. Het geheim van leven dat 
verder gaat dan de dood, gevat in symbolen als licht 
en nieuw leven. We hebben er geen afbeeldingen 
van, enkel de woorden die de bijbel ons aanreikt. 
Heel wat Paasliederen zij hieraan gewijd. Zinnen als 
'Licht dat ons aanstoot in de morgen', 'het leven brak 
door aarde en steen'. Zinnen als 'de steppe zal 
bloeien'. De uitdaging voor deze wedstrijd is om één 
van de teksten hierboven genoemd, of de tekst van 
een Paaslied dat u zelf aandraagt in een beeld te van-
gen. Geef aan  welke tekst u inspireerde voor de foto. 
Stuur maximaal drie foto's per persoon in, en in een  
voldoende hoge resolutie. U kunt via email inzenden 
voor 1 maart 2015 naar: foto@kerkbladopweg.nl. 
 
Op 11 maart 2015 om 20.30 uur kunt u de inzendin-
gen bekijken in de Johanneshof. De afbeeldingen 
blijven nog een aantal weken te bewonderen. 
We hopen dat veel mensen foto's zullen insturen. En 
dat de belangstelling ervoor op 11 maart groot zal 
zijn 
                             de Commissie vorming en Toerusting. 

Laatste kerkdienst  
Zondag 18 januari: de laatste kerkdienst van 
emeritus predikante Margreet Bouwman-
Lasseur in de Johanneskerk.  
Met haar man Gert verhuist ze binnenkort naar 
Soest. Nogmaals: bedankt voor alles en het ga 
jullie goed! 
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Donderdagavond  
vespers in de veertigdagentijd. 

 

De aloude pelgrimstocht naar Santiago de Compos-
tella wordt veel afgelegd. Eén van de elementen die 
de pelgrims onveranderlijk belangrijk achten is dat je 
van huis wegtrekt en het vertrouwde achter je laat. 
Veel meer dan een tocht is het een pelgrimage uit de 
mens zelf, uit zijn houvasten en zijn zekerheden. De 
mens kan op zo'n tocht ontledigd worden. Het lijkt 
een prachtig beeld van de ontlediging die vandaag 
van alle kerken gevraagd wordt. Er is zoveel van God 
dat we met onze woorden en dogma's niet meer 
kunnen vangen. Er wordt ons gevraagd zo vreselijk 
veel op te geven waarop we onze hoop en toekomst-
verwachting hadden gebouwd. Maar misschien is het 
toch niet God, zijn het enkel maar de recepten waarin 
we hem willen serveren. 

 

Het grote verhaal van Exodus is ver buiten de grenzen 
van Jodendom en christendom  geworden tot een 
symbool van de pelgrimstocht van de mensheid. Het 
is de uittocht uit de slavernij naar het beloofde land. 
Maar eigenlijk is het nog veel meer de moeizame 
uittocht uit het vertrouwde om in te stappen  in de 
leegte en de verzoeking van de woestijn. En de weer-
stand daartegen. God beantwoordt helemaal niet aan 
het vertrouwde beeld van wat een god voor zijn volk 
moet zijn en wat ze bij de ander volken zien. Het is 
het verhaal van de heimwee naar de vleespotten van 
Egypte. Daar hadden ze tenminste de zekerheid van 
eten en drinken. Desnoods toch liever de slavernij 
dan door de woestijn trekken waar alle houvasten 
verdwijnen en waar de toekomst zo onzeker is.  
"Hoe moeten we u vereren?" vraagt men. "Ik ben de 
enige God, je zal van mij geen enkel beeld maken. 
dood elkaar niet, besteel elkaar niet, bedrieg elkaar 
niet, begeer niet wat van de ander is, eer je vader en 
je moeder, behandel je slaven rechtvaardig en laat ze 
rusten." Het is zo'n belangrijk gegeven in de bijbel: 
God leer je niet kennen in begrippen en definities, 
maar door een Woord in praktijk te brengen. Niet 
een kerk , een plaats, maar het Woord wordt vind-
plaats van God. Het Woord is mens geworden. Er is 
een taal die altijd verstaanbaar blijft, God is liefde. 
'Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan'. Deze 
zin uit een lied van Jan Wit past bij deze leidraad van 
de vespers in de komende veertigdagentijd. Zes keer 
nemen we een gebeurtenis uit de woestijntocht om 
ons te bezinnen op onze eigen levenstocht. 

 

U was gewoon op zondagavond naar de Johannes-
kerk te komen. Maar om het avondgebed nog toe-
gankelijker te maken houden wij de vespers op don-
derdagavond van 19.15-19.45. De eerste is op don-
derdag 19 februari , de laatste op 26 maart. 
                                                                        Alfons Liesker 

P.V.G. Seniorenmiddag 
 
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar opende 
mevrouw De Bruijn de middag met een welkom aan 
iedereen en las een meditatie voor uit Efeziërs 2: 19 
“Geen vreemdelingen of gasten meer maar Gods 
kinderen”. Daarna zongen we lied 456. 
Deze Bingo-middag werd verzorgd door de heer Peter 
Westra en zijn dochter Anne-Marie. 
Het was een Bingo  zonder getallen maar met veel 
muziek en oude bekende liedjes die geraden moesten 
worden.  

 
 
 
 
 
 

Anne-Marie vertelde eerst hoe de spelregels waren 
en iedereen kreeg een lijstje met namen van de lied-
jes die geraden moesten worden. 
Al gauw was er een gezellige sfeer door het meezin-
gen van bekende nummers en het peinzen over hoe 
was die naam ook al weer.  
Dat kostte soms nogal wat hoofdbrekens en was er 
een antwoord goed:  gejuich aan de winnende tafel. 
Soms werd het melodietje verpakt in een ander tem-
po om het niet direct te kunnen raden. Slim bedacht!  
Er waren leuke prijsjes te winnen voor diegene die de 
meeste titels hadden aangekruist. 
In de pauze kon men even uitrusten van al het na-
denken en werd er nogmaals drinken uitgedeeld met 
iets lekkers. 
Daarna volgde het tweede deel van de Bingo: 
Zonder briefje met titels moest men nu zelf aange-
ven, door een hand op te steken, hoe het gespeelde 
lied heette. 
De heer Westra wisselde af en toe de piano in voor 
de   accordeon. Ook zijn dochter had genoeg te doen 
met het bijhouden van de scores.   
Al met al was het een plezierig begin van het nieuwe 
jaar met onze PVG-gasten. De laatste prijzen werden 
uitgereikt en mevrouw De Bruijn bedankte de heer en 
mevrouw Westra voor hun inzet en wenste iedereen 
wel thuis en tot de eerstvolgende 
 
 
 
 
 
 
         Namens alle medewerkers een hartelijke groet. 
                                                                      Annie Bosman 
 

 

 
PVG middag op 16 februari a.s. om 14.30 uur. 
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Verslag HVD middag Groenlo 
 
Donderdag 15 januari hebben we onze eerste middag 
van 2015 gehouden. Ondanks de regen en wind wa-
ren er toch 13 personen naar de Orangie gekomen. 
Na een kopje koffie met kniepertje, zijn we met de 
bingo begonnen. In de pauze hebben we een glaasje 
op het nieuwe jaar gedronken. 

Tegen half 5 ging ieder met een paar prijsjes naar 
huis. Het was weer een gezellige middag. 

 
Namens het bestuur, Ina Slotboom 

 
HVD Programma 2015 Groenlo 
 
Ook in het kalenderjaar 2015 heeft het bestuur van 
de HVD een programma voor u samengesteld. hierna 
leest u wat er de komende maanden te beleven valt. 
U bent van harte welkom. 
 
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 
buren, 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 
laten zien. 
 
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 
lijden door wat zij in die tijd hebben meegemaakt. 
Het deporteren van onze medeburgers is een onlos-
makelijk 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 
gemaakt. 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. 
 
 

HVD-bestuur 
 

 
 

 
 
Actie Kerkbalans van 18 t/m 31 januari 2015 
 
 
Op het tijdstip dat Op Weg bij u wordt bezorgd is een 
van onze vele vrijwilligers waarschijnlijk al bij u ge-
weest om de enveloppe met inhoud af te geven. Mo-
gelijk dat hij of zij u ook al weer heeft benaderd voor 
het inleveren van de antwoordenveloppe. 
Want, weer of geen weer, deze vrijwilligers werken 
hun wijk af! 
Moet u de antwoordenveloppe nog inleveren ? Dat 
kan nog gedurende een aantal dagen. 
De Kerkbalanslopers zijn door ons uitgenodigd om op 
6 februari a.s. hun enveloppen en de opmerkingen op 
de looplijsten in te leveren in de Johanneshof. 
De daarop volgende weken zal het voorlopig resul-
taat van de actie Kerkbalans 2015 bekend worden. 
Wij zullen ook u daarover door middel van Op Weg 
informeren. 
 

       Met vriendelijke groet, 
       Het College van kerkrentmeesters van  

                    de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde. 
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GELEUF ’T NO MAOR  
 
Unze Vader 
 
A’k zondags de preke luuster an de kerkradio heur ik 
heel vake in ’t lange gebed, dat d’r ow tied wordt 
e’geven um iets persoonleks te vraogen an  de He-
melse Vader. 
Ik heuren is een vrouwe zeggen, dat ’t veur eur te 
kort was. Ik bun dan nog neet an de helfte, of den 
domneer begunt al met ’t onze Vader, wat wie’j dan 
allemaole met kunt bidden. Wat toch heel waordevol 
is, i-j veult ow dan kinder van één Vader. Maor met 
dat gezaamlijk bidden van ’t onze Vader, gaot miene 
gedachten wal is naor vrogger. 
 
En hoo older a-j wordt, hoo meer komt zukke dinge 
van vrogger waer naor bovven komt. Ik was mis-
schien een deerne van 10 of 11 jaor, da-k op un zao-
terdag uut warken mos in de buurte. Een naober 
vrouw had fiet an de vinger. Ik heb’t gelukkig nooit 
ehad, maor ’t mot verschrikkek pienlek waen.  
Mien moder had met de buurvrouwe af esprokken, 
da-k wal kon kommen um te poetsen en te dweilen. 
Met ander weurde:  “ ’t zaoterdagse wark doon’’, wat 
vrogger hoge in ’t vaandel ston. ’t Zaterdags wark 
beston veur un groot deel uut poetsen, schrobben en 
dweilen. 
 
Goedsmoeds….of nee ik ginge umdat ’t af epraot was. 
Um 9 uur ha-k de bessem en de dweil al in de hande. 
Op anwiezingen van de buurvrouw begon ik an mien 
wark. Foi, foi wat hadden ze daor een groot huus. 
Wat mos ’t er een hoop edweild wor-
den.

 
 
Endeleke was ‘t 12 uur, tied van aeten. Umdat ik nog 
neet klaor was, mos ik maor met aeten. Dan kon ik 
‘smiddags ’t wark afmaken. De boer, de boerinne, 
een stel kinder en ik gingen an taofel zitten. En ton 
kwam’t. De boerinne zei teggen eur oldsten zunne, 
den was nog een paar jaor jonger as ik. Ze sprak echt 

op eur Wenters: ‘’No Noo mos toe maor efkes ’t Unze 
Vader opzeggen, dat he-j van de weke net elaerd op 
schole. Want bi-j ‘’de Wolter’’ (waor ik vandan kwam) 
beed ze altied veur ’t aeten’’! 
 
De zunne hef an ziene verplichting voldaone, maor 
had nao ’t amen net as ikke een roojen kop. Wat wi-j 
te aeten heb ehad, wet ik neet meer, maor ik was wal 
blie-j, dat wie-j zo van tafel af konnen gaon, wat wi-j 
thuus nooit mochten. ’t Bespaoren mi-j een niejen 
roojen kop.  
 
Now denk ik wal es: ‘Ze hadden op de openbare scho-
le godsdienstlessen. Ze kregen toch wal wat met’. 
Wat ze leern uut de Biebel wet ik neet maor ’t Onze 
vader konnen ze toch zonder fouten opzeggen. Könt 
ze dat van de christelijke scholen teggenwoordig ok 
allemaole nog? 
 
Dinie Korten-Jentink. 
 
 

 
Onze Vader 

Onze Vader, I’j dén in den hemel bunt, 
Ow name, laot dén eheiligd wodden; 

Ow koninkriek, laot dat kommen; 
Ow wille, laot dén gebeurn 

Op de aerde zo as in de hemel. 
Gef ons no het brood veur vandage 

En vergef ons onze schulden 
Net as wi’j vergeft 

dee bi’j ons in de schuld staot; 
en bewaor ons veur verleiding 

en maak ons vri’j van den kwaojen. 
Want van Ow is het koninkriek 
en de krach en de heerlijkheid 

Noo en alle dagen. 
Amen. 
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Ouder Sponsorgroep Sao Paulo (OSP) 
 
Dit bericht wil ik van harte beginnen met u allen een 
heel goed 2015 te wensen. Namens OSP onze dank 
voor de donaties die ook in 2014 weer gedaan zijn. 
Onze aandacht gaat sinds 2013 uit naar een nieuw 
project in Salvador de Bahia. Na mijn bezoek aan de 
projecten eind 2012 was ik in Salvador voor vakantie. 
Salvador ligt aan de kust, ruim boven Rio de Janeiro. 
Het viel al direct op dat hier meer armoede is dan in 
bijvoorbeeld Sao Paulo. Zo reden we ruim 1,5 uur 
door een mega sloppenwijk de stad uit om in de ber-
gen te gaan wandelen. Minstens 75 kilometer! Aan 
de kust nabij Salvador verbleef ik in een pousada 
(hotel) van de Nederlander Ger Zwaard. 
Al gauw kwam ons gesprek op de projecten van de 
OSP. Ger heeft zelf in het dorpje waar hij woont een 
bijscholingsproject opgezet om de kinderen na hun 
normale schooltijd extra bij te scholen, zodat ze een 
beroepsopleiding kunnen gaan doen, of verder stude-
ren. Het is een prachtig project en Ger is de enige 
sponsor. 
 
Terug in Nederland heb ik dit project voorgesteld aan 
de andere bestuursleden van OSP en we hebben be-
sloten hem te helpen met leermiddelen. 
Nu een jaar verder, in februari 2014 weer bezocht, 
kan ik met trots vermelden dat alle kinderen die 
deelnemen aan dit project zijn overgegaan op school. 
Dit is uniek in het dorpje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2015 gaan verschillende OSP leden naar Braziliё, 
nu om een rootsreis te maken, een aantal van hen wil 
ook de projecten in Sao Paulo bezoeken en wellicht 
komen er dan weer nieuwe aanvragen. Onze voor-
keur gaat wel uit naar de staat Sao Paulo, omdat daar 
ook onze Nederlandse contactpersoon woont. Onze 
projecten worden namelijk op de voet gevolgd door 
haar. In Salvador doet Ger dat voor ons. Zonder een 
contactpersoon ter plaatse is een project nauwelijks 
haalbaar. 
Voor meer info en foto’s kijk gerust op: 
www.ospbrasil.nl 
 
                                            Hartelijke groeten uit Meddo 
                                                                         Anke Heinen 

Tijd die we ons gunden 
 
In het tijdschriftenrek in de Johanneshof liggen nog 
een aantal exemplaren van het boek Tijd die we ons 
gunden, Gereformeerde Kerk Lichtenvoorde, 1933-
2007. Dit boek geeft de geschiedenis weer van de 
gereformeerde kerk in Lichtenvoorde in de periode 
1933-2007.  
Indien u dit boek wilt hebben, of iemand anders hier 
misschien blij mee kunt maken, kunt u hier een 
exemplaar gratis meenemen. 
 

 
 
Het boek geeft onder meer een beschrijving van: 
 
- De situatie rond 1930 waarbij gereformeerd Lich-
tenvoorde kerkelijk nog bij Aalten hoorde. 
- De bouw van een eigen kerkgebouw in de crisisja-
ren; 
- De kerk in de oorlogsjaren; 
- Het kerkelijk leven door de jaren heen; tijden van 
groei en bloei en tijden van spanning en zorgen.  
- De verschillende predikanten die de gemeente ge-
diend hebben. 
 
                                                                         Erik Schokkin 

 
 
 
 

http://www.opsbrasil.nl/


 

 

 16 

Met de beste wensen… van God 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meest populaire bijbelteksten van 2014 
Ieder jaar zetten de verschillende Bijbelwebsites hun 
statistieken op een rijtje. Op YouVersion, een plat-
form met 164 miljoen is dit jaar de meest populaire 
bijbeltekst Romeinen 12 vers 2: 
“U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om 
zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, vol-
maakt en hem welgevallig is.” 
Op Bible Gateway (150 miljoen unieke gebruikers) is 
nog steeds de meest populaire bijbeltekst van 2014 
Johannes 3 vers 16 
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem ge-
looft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 
 
BibleGateway.com 
Een van de andere grote (Engelse) bijbelwebsites is 
biblegateway.com. Zij leveren ook ieder jaar een in-
drukwekkende review van de statistieken. 
En we zoeken vooral ook naar liefde. Dat blijkt uit 
deze lijst van de meest gebruikte zoektermen: 

 
Bron: youversion.com / biblegateway.com 

 
 
 
 

Onze tijd 
 

Nee, 't is niet allemaal ellende 

en dreiging, angst en lelijkheid, 

onheil, dat niet is af te wenden, 

het is geen uitzichtloze tijd. 

 

Er zijn nog zoveel goede dingen: 

er staan nog sterren aan de lucht, 

er zijn nog bronnen, die ontspringen 

uit donk're diepten, en de zucht 

van lentewinden in de bomen, 

de regendroppels op dor land, 

het zonlicht, uitgestort in stromen, 

een liefdeskus, een vriendenhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons leven is niet enkel vragen 

terwijl er nooit een antwoord komt; 

het is niet enkel lasten dragen 

waaronder onze rug zich kromt. 

 

Er zijn nog wond'ren te beleven! 

't Is niet alleen ons koel verstand 

dat ons de richting aan moet geven: 

het is Gods stem, het is Gods hand. 

Wij hoeven niet in 't donker verder, 

in twijfel en onzekerheid: 

want vóór ons gaat de goede Herder, 

van wie ons zelfs de dood niet scheidt! 

 
bron: De nacht gaat weer voorbij, Nel Benschop 
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Vrijwilligersavond 
 
Graag willen wij ook dit jaar weer een avond organi-
seren voor onze vrijwilligers. Om u te bedanken voor 
uw inzet in het afgelopen jaar willen we op vrijdag 27 
februari 2015 onder het genot van een hapje en een 
drankje u een gezellige avond aanbieden. 
Vanaf 20.00 tot ongeveer 23.30 bent u van harte 
welkom in de Johanneshof. Uw partner is daarbij ook 
uitgenodigd. 
 
De komende tijd proberen we iedere vrijwilliger per-
soonlijk uit te nodigen. Mochten we u hierbij toch 
vergeten zijn, dan kunt u zich alsnog opgeven bij on-
derstaand adres, het liefst per email. 
 
                                                       Namens de kerkenraad 
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman 
                                 p/a Aladnaweg 25, 7122 RP Aalten 
                                                                  tel. 06 53975678 
                email: geessinkboomkwekerijen@hetnet.nl 

 

 
 
 
Kledinginzameling 

 

Deze maand vindt de kledinginzameling plaats op 
zaterdag de 28e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, 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. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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De bevestiging van de kerkenraadsleden 
 
Op zondag 11 januari was er een speciale kerkdienst. 
We hebben toen zeven bloemen gemaakt voor de 
mensen in de kerk die afscheid namen en/of de men-
sen die opnieuw vier jaar lang voor in de kerk op zo'n 
kerkbank bij de dominee mogen zitten (herbevesti-
ging noem je dat met een moeilijk woord). 
 
Nou, dat waren dus zeven enthousiaste mensen die 
heel erg hun best gaan doen de komende jaren. We 
hebben drie soorten mensen voor in de kerk. 
Een diaken die de mensen welkom heet en het collec-
tegeld ophaalt en telt. 
Een kerkrentmeester die helpt bij de collecte. 
Een ouderling die de dominee een hand geeft als de 
dienst begint. 
 
De koster zorgt dat het warm is en dat de lampen aan 
zijn en dat het gebouw klaar is voor alles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En natuurlijk is in de kerk de dominee die de kerk-
dienst leidt. 
Het was een lange dienst en we hebben heel erg ons 
best gedaan om de zeven mensen een mooie bloem 
te geven omdat ze zo hun best moeten doen. 
 
                                          De leiding van de nevendienst 
 
 
De volgende kindernevendiensten 
zondag  1 februari (AKZ dienst) 
zondag 8 februari (doopdienst) 
zondag 22 februari (begin veertigdagentijd) 
 
 
Hierbij een puzzel van het baby'tje Mozes in het bie-
zen mandje. 
De oplossing inleveren op zondag 8 februari 
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 1 maart 2015. Kopij moet 
uiterlijk maandag 19 februari 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 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. G. ter Haar        37 20 91 
       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. 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 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 
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 

mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 
 

zondag 1 februari    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, kindernevendienst 
Welkom: de heer Schokkin 
Deurcollecte: Werelddiaconaat (KIA) 
 
zondag 8 februari    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Doopdatum, kindernevendienst 
Welkom: de heer Van Lochem 
Deurcollecte: Missionair werk en kerkgroei 
 
zondag 15 februari 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: de heer Onnink 
Deurcollecte: Amnesty International 
 
donderdag 19 februari 
19.15 uur Oecumenische vesper 
 
zondag 22 februari    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
1e zondag 40-dagentijd, kindernevendienst 
Welkom: mevrouw De Bruijn 
Deurcollecte: 40-dagentijdcollecte (PKN) 
 
donderdag 19 februari 
19.15 uur Oecumenische vesper 
 
zondag 1 maart    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
2e zondag 40-dagentijd, doopdatum 
Welkom: de heer Schutten 
Deurcollecte: Voorjaarszendingweek (KIA) 
 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   
Kindernevendienst op zondag  1, 8 en 22 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Groenlo 
 
zondag 1 februari 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom de heer Bragt 
Deurcollecte Diaconie, Kerk in actie, wereldiaconaat 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
zondag 8 februari 
10.00 uur de heer H.G. Dijkman, Vorden 
Welkom de heer Scheer 
Deurcollecte Diaconie, Missionair werk en kerkgroei 
 
 
zondag 15 februari 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten Heilig Avondmaal 
Welkom de heer Ter Horst 
Deurcollecte Diaconie Bloemenfonds 
 
 
 

 
zondag 22 februari 
10.00 uur ds. Onderwaater, Aalten 
Welkom de heer Klein Wolterink 
Deurcollecte Diaconie Missionair werk 40 dagen tijd 
 
 
 
 
 
zondag 1 maart 
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom de heer Wiggers 
Deurcollecte Diaconie voorjaarszendingsweek 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
 
Taizé vieringen in de NH Calixtuskerk 
woensdag 11 februari, 19.00 uur 
woensdag 25 februari, 19.00 uur. 
 


