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Stille tijd  

De stilte drapeert zich om mij heen  
gelijk een zacht velours gordijn 

dat op mijn adem ternauwernood beweegt  
ik probeer de tijd te proeven  

bedachtzaam   
de stille even vastgehouden tijd  

Oeke Kruythof  
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De wereld op zijn kop. 
     
                          
 
 
 
 
 
 
 

 
Niet alleen anderen doen het. Ook ik betrap me er 
soms op dat ik een zin begin met ' vroeger '. En dan 
een lofzang op hoe leuk het toen was. Of hoeveel 
beter alles was dan nu. Tja, zal voor sommige dingen 
opgaan. Maar lang niet voor alles.  
Vroeger was er ook oorlog. Sloegen mensen elkaar 
ook de hersens in. Niet zo lang geleden een kranten-
stukje over een heel oud skelet dat gevonden was 
met ingeslagen schedel. 
Vroeger lag de gemiddelde leeftijd lager,  in de Mid-
deleeuwen rond de 30, kwam puur door de hoge 
babysterfte. Mensen werden ook gewoon 70 of 80. 
Net als in 1950 bijvoorbeeld toen de gemiddelde 
leeftijd 70 jaar was. Las onlangs dat de helft van de 
meisjes die nu geboren worden de 100 zullen halen. 
Vroeger waren er ook familieruzies. Alleen nog geen 
tv- programma's als 'Het Diner' waarin pogingen on-
dernomen worden de ruziemakers weer aan één tafel 
te krijgen. 
 
Kortom, er is natuurlijk verschil tussen vroeger en nu. 
Maar je mag de boel niet overdrijven. "De wereld 
staat op zijn kop!! " hoor ik om me heen. Maar vroe-
ger stond de wereld ook al regelmatig op zijn kop. 
Keizers die vergiftigd werden.  Grote volksverhuizin-
gen. Oorlogen. Keer op keer. De geschiedenis her-
haalt zich. Of zoals Prediker zegt: "Er is niets nieuws 
onder de zon".  
Je zou er moedeloos van kunnen worden. Van dat 
idee dat de wereld er aan onderdoor zal gaan. Je zou 
je er soms maar bij neer willen leggen. Hoe zal het 
ooit goed komen. Waar zal dit alles op uitlopen. 
 
En dan dat verhaal. Dat evangelie. Een woord dat 
letterlijk 'goede boodschap' betekent. Ergens lang 
geleden liep daar die jongeman. Rond de dertig was 
Hij. Heette Jezus. Legde zich niet neer bij wat Hij zag 
aan verdriet. Aan moord en doodslag. Aan ziekte. 
Legde zich niet neer bij die wereld die op zijn kop 
stond.  
Weet je wat Hij deed. Hij draaide de wereld weer om. 
Zette hem nog eens op zijn kop. Zorgde zo dat die 
wereld weer op zijn pootjes terechtkwam. Toen nog 
wel in het klein. Een blinde kon weer zien. Een zieke 
werd beter. Een bezeten man kwam bij zijn zinnen. 

"Mooi verhaal", zeg je misschien. Maar het blijft niet 
bij een verhaal. Jezus geeft met dat verhaal ook een 
opdracht mee. "Ga de wereld op zijn kop zetten. Die 
wereld die nu op zijn kop ligt. Twee keer op zijn kop is 
weer rechtop". En Hij legt ook uit hoe dat moet. Door 
geschillen bij te leggen. Door meer te geven dan je 
gevraagd wordt. Door mensen niet te veroordelen. 
Door wie honger heeft te eten te geven, wie dorst 
heeft te drinken te geven. Door vreemdelingen gast-
vrijheid te verlenen. 
 
De opdracht is duidelijk. Zullen we het proberen? 
Samen de wereld op zijn kop gaan zetten? Tegen de 
klippen op? Het is de moeite waard. Voor onszelf. 
Voor al die anderen. Die anderen die letterlijk honger 
en dorst hebben. Maar die ook figuurlijk  net als wij, 
deftig gezegd, hongeren en dorsten naar gerechtig-
heid. Gerechtigheid die regelmatig ver te zoeken is. 
 
Gerechtigheid. Ingewikkeld woord. Het is in elk geval 
niet: In groep drie heeft één kindje met blauwe ogen, 
met twee vriendjes met blauwe ogen, een jongetje 
met bruine ogen een schop gegeven dus hebben  alle 
jongetjes in groepen drie met blauwe ogen  geen 
bestaansrecht meer in ons land. Geen bestaansrecht 
meer op aarde. Worden vogelvrij verklaard. U voelt 
denk ik wel wat ik bedoel.  Ik moest dit even kwijt. Dit 
voorbeeld van de wereld op zijn kop. 
 
Alleen al door er samen over na te denken, door op-
lossingen te zoeken, door een klein stukje van die 
wereld op zijn kop te zetten, vast weer terug te 
draaien, zal de balans uiteindelijk doorslaan. Zodat 
die hele wereld weer op zijn pootjes staat.  Het is ons 
beloofd dat het kan. Dat het gebeuren gaat. Het is 
trouwens niet onze wereld, maar Gods wereld. 
                                                                                      marja 
 
En vele duizenden ontheemd, 
gevlucht uit eigen land,  
beducht voor tirannie, geweld, 
voor dood, voor moord en brand; 
Genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 
 
O God, uw groot begrijpend hart 
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, 
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan. 
                                             (lied 997 vers 1 en 4) 
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Ds. Hans Hinkamp   
 

Onlangs vroeg ik in de overdenking in een 
kerkdienst (bij een viering van het heilig 
avondmaal) wat er die dag bij de mensen 
thuis op tafel kwam. Binnen de kortste 
keren kwamen er allerlei gerechten langs: 
van omasoep (met groente en ouderwetse 

vermicelli), bonenpot (van allerlei verschillende 
soorten bonen), tot pizza en pasta (en nog meer 
recepten!).  

 

Achterliggende gedachte voor de vraag was dat een-
zelfde vraag vijftig jaar eerder vooral op zou leveren: 
aardappelen, groente en een stukje vlees. (In die tijd 
stond toen ds. Koelman in de Johanneskerk op de 
kansel en ds. Vos ‘de pastor met een eend’ in de Ge-
reformeerde kerk.) 
 

In vijftig jaar tijd is de variatie in onze maaltijden flink 
toegenomen, door de komst van mensen uit allerlei 
windstreken, met eigen gerechten en gebruiken. Het 
maakt de wereld er meer smakelijk en kleurrijk op, 
alhoewel smaken natuurlijk verschillen.  
 

 
 

‘Verandering van spijs doet eten’ zeggen we dan. En 
dát is ook van toepassing voor wat er op het kerkelijk 
menu staat. Ook dáár is er in vijftig jaar tijd enorm 
veel veranderd. In kerkdiensten is er naast de vaste 
herkenbare waarden, ook veel variatie en meer dy-
namiek te vinden in bijzondere diensten. Ik doe er 
zelf vaak van harte aan mee. Ik ga er in voor met Ge-
loof en een Hoop Liefde (en dan niet alleen in de 
streektaal!)  
 

Maar ook buiten de kerkdiensten om (kerk is meer 
dan alleen de diensten op de zondag) is er een sma-

kelijk menu. De komende maand staan in de agenda: 
de Lichtenvoordse Bijbelkwis (ook voor Grolle!), 
Kerkcafé, gespreksavonden, Kliederkerk en de Via 
Dolorosa (kruisweg voor de basisscholen). Een uitge-
breid menu en het mooie is; ook als je overal aan 
mee zou doen dan hoef je je nog geen zorgen te ma-
ken dat je teveel aankomt. Ook al kan het wel zijn dat 
je er steviger door in de wereld staat! Zó willen we 
een kerk zijn die wat te bieden heeft. Dus: voel je van 
harte welkom! Kom! 
 

 Door al die drukte zou je dan bijna vergeten dat we 
in de kerkelijke agenda deze maand al weer de veer-
tigdagentijd ingaan; op weg naar Pasen. Op 14 fe-
bruari is de eerste zondag in de veertigdagentijd, met 
in de Johanneskerk een dienst met medewerking van 
de Cantorij. Dan zal ook ons Kyriëkruis weer een 
plaats krijgen voorin de kerk. Daar is er dan ruimte 
voor een eigen persoonlijk lichtgebed door een lichtje 
aan te steken voor wat/wie u aan God wilt opdragen.  
 

Dit jaar komt er ook andere inkleuring van de oecu-
menische vespers in de Johanneskerk. Hoe het pre-
cies gaat worden zal nog moeten blijken. Maar laat u 
eens verrassen. Eén en ander is in gang gezet door de 
organisatie van onze eigen Lichtenvoordse versie van 
de landelijk bekende ‘The Passion’ in een samenwer-
king van de kerken met scholengemeenschap het 
Marianum.  
 

De opzet ligt klaar en begint steeds meer vorm te 
krijgen. Boeiend om over teksten en andere zaken 
met leerlingen in gesprek te gaan. Binnen het Maria-
num is er veel enthousiasme. Na de eerste persbe-
richten werden we overvallen door alle positieve 
reacties. Het plan blijkt veel bij mensen los te maken. 
Dat vraagt om een strakke organisatie. Meer dan iets 
dat je er zomaar even bij doet. Gelukkig staat er nu 
een solide stuurgroep om alles in goede banen te 
leiden. En we hopen op 22 maart dan ook op een 
fantastische activiteit.  
 

Het past allemaal in een beweging om als kerk meer 
naar buiten te treden. In een tijd waarin er bij velen 
veel zorgen zijn om de toename van geweld en on-
rust over de opvang van vluchtelingen, is het goed 
om mensen een stuk houvast te bieden en een oog 
voor hoe je ook met elkaar om kunt gaan. Ik denk dat 
we daar als kerk (in alle bescheidenheid) zeker iets 
goeds te bieden hebben. Ik wens iedereen een goe-
de, inspirerende en ‘zin’volle veertigdagentijd.  
 

                        met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Meeleven met  
Meeleven met degenen die een medische ingreep 
moeten ondergaan of hebben moeten ondergaan. 
Met hen die herstellende zijn van een operatie. 
Met hen die weten dat genezing niet meer mogelijk 
is.  
Met alle zieken thuis of in een verpleeghuis en met 
hen die om hen heen staan, sterkte en Gods zegen 
gewenst.  
 
Goede wensen 
Al is het februari, toch wil ik alsnog iedereen bedan-
ken voor de goede wensen die ik mocht ontvangen 
voor het jaar 2016. 
Ook dit jaar hoop ik dat u mij de mogelijkheid geeft 
betrokken te zijn bij het wel en wee van u als ge-
meente.  
 
Naar aanleiding van enkele opmerkingen. 
Daar mijn uren ingekort zijn is  besloten dat ik geen 
medewerking meer hoef te verlenen aan de AKZ 
diensten. Vandaar dat u mijn aanwezigheid in de 
laatste AKZ dienst miste.  
 
Thuis vond ik de mooie hoopvolle woorden: 
 
“Omdat God je liefheeft raakt Hij jou met liefde 
aan.” 
 
Die liefde van God wens ik u van harte toe. 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blankwerk, Groenlo 
 

 
 
Hierboven ziet u het logo van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Een veelzeggend merkteken. Op de site 
van onze kerk vindt u de volgende uitleg. De cirkel 
symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. 
Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en 
daarmee voor God. God is immers het begin en het 
einde tegelijkertijd. De cirkel houdt ook verband met 
Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan 
God zei dat zij “zeer goed” was. In de cirkel licht een 
kruis op, het christelijk symbool bij uitstek.  Gekozen  
is  voor  de  meest eenvoudige vorm ervan, het Griek-
se kruis met vier armen van gelijke lengte. Het ver-
wijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de op-
standing van Jezus Christus. In de stralenkrans is ook 
het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samen-
stelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste 
letters van het Griekse woord christos, de chi, die je 
schrijft als: X.  
Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de 
schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de 
schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieu-
we begin, de dag van de opstanding. In het midden is 
een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de 
Heilige Geest. Het beeldmerk bepaalt ons met deze 
symbolen bij de drie-enige God: God, Jezus Christus 
en de Heilige Geest. En daarmee bij de weg die onze 
Protestantse Kerk in Nederland wil gaan. 
 

ds. Wim Blanken 

 
 Als je je rijk wilt voelen, tel dan eens de waardevolle dingen  
 die je hebt en niet voor geld te koop zijn 
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In memoriam Martha Koelmans nnnnnnn 
Lichtenvoorde 
Op vrijdag 22 januari namen we in de Johan-
neskerk afscheid van Martha Koelmans, een 
lieve moeder (‘mem’) en oma, een vrouw met 
een opgeruimd karakter die hield van gezellig-
heid.  
 

Vanwege de ziekte Alzheimer werd haar we-
reld steeds kleiner. Zes jaar geleden vond ze onder-
dak in Antoniushove. Toen ze nog wat meer zorg 
nodig had ging ze naar de Patronaatshof. Daar kwam 
op de leeftijd van 83 jaar een einde aan een bewogen 
leven.  
In 1948, op 19 jarige leeftijd, vertrok ze met haar 
ouders van het weidse Friese land naar Argentinië. 
Daar leerde ze Jan Fokkert Attema kennen. Enige tijd 
later werd zij Martha Koelmans ‘van Attema’. Samen 
kregen ze vier kinderen: Henry, Tony, Jusi en Erica. 
Het gezin was compleet maar het huwelijk hield uit-
eindelijk geen stand. De laatste jaren voor het over-
lijden van haar man, in 1990, leefden ze gescheiden.   
 

In de periode in Argentinië speelde de kerk een grote 
rol. Ze was actief én creatief in het vrijwilligerswerk 
en in het koor. Haar coupeusediploma vanuit Neder-
land kwam hier goed van pas. Zo waren haar dagen 
goed gevuld. Het lijkt er op dat ze liever tussen de 
mensen was dan tussen de 100 koeien. 
 

In 1995 verruilde ze Argentinië weer voor Nederland. 
Ze ging wonen in Aalten. Het knutselen en tussen de 
mensen zijn bleef. Als 65-plusser (‘pensionado’) stond 
ze nog op de steigers in de Aaltense Zuiderkerk. Ze 
schilderde met veel genoegen mee aan de grote 
muurschildering in de kerk. 
 

Ze ging er ook graag op uit. Met ‘fietsjanny’ (knutse-
len deed ze met ‘knutseljanny). Goede herinneringen 
waren er hoe ze er, met de jongere garde, spontaan 
mee op uit ging naar de disco; "dan pas ik wel op de 
jassen." Van oppassen op jassen kwam oppassen op 
kleinkinderen. Als ‘voorleesoma’, of ‘oma van de 
boekjes’. Zó zijn er heel veel goede herinneringen aan 
een moeder en oma die graag voor anderen klaar 
stond, van nature. Klein van stuk stond ze haar man-
netje en als het om haar mening ging een ‘echte Frie-
zin’, die wist waar ze voor stond. 
 

In de dienst was er een gedicht met een geschiede-
nis, door zoon Tony, en een prachtig lied voor oma 
door twee kleindochters.  
 

Dat de kinderen en kleinkinderen zich getroost mo-
gen weten door Gods belofte van een leven in zijn 
nabijheid en door de troost en aandacht van mensen 
die hen een warm hart toedragen. 
 

ds. Hans Hinkamp 

Bloemengroet Groenlo 
 
In de maand december 2015 zijn de bloemen met 
een groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
6 december de heer Scheer 
13 december  de heer Vennebekken 
20 december dominee Helder 
25 december de heer Kuijt. 

 
 

 
 
 
 
 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij               
10 jan.  mevr. Van der Kieft 
              tijdelijk in Antoniushove. 
17 jan.  de heer Wolsink 
              B. van Meursstraat 4. 
24 jan. mevr. Te Walvaart, 
             F. ten Boschstraat 6. 
  

 Verjaardagen Lichtenvoorde 
 
12 feb. mevr. M.J. Koole - van Herwerden 
              Lievelderweg 22a 
              7131 MC, 96 jaar. 
19 feb. mevr. G.J. ter Haar – Wassink 
              Middachtenstraat 41 
 7131 BB, 86 jaar. 
23 feb. de heer H. ter Haar 
              B. van Meursstraat 23 
              7131 XE, 78 jaar. 
28 feb. mevr. Y.C. Pieters – Komen,  
 Hof van Flierbeek, app. 204 
              afd. Meerkoet, 95 jaar. 
4  mrt.  mevr. J.W. Wansing – Wissink 
 Wilgenstraat 6 
 7131 ZP, 77 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. 
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Meeleven   
 
Een ieder die thuis of in het ziekenhuis wordt ver-
pleegd, aan huis is gebonden, veel sterkte gewenst. 
Wat aandacht voor elkaar betekent, verwoordt Mari-
nus van den Berg. Ik citeer gedeeltelijk één van zijn 
gedichten:  
 
Aandacht is eerbiedig.  
Ze dringt zich niet op.  
Ze kan wachten. 
Ze laat vertrouwen groeien.  
Aandacht is ontvankelijk.  
Ze stelt zich open.  
Ze leeft zich in.  
Ze kan ontvangen. 
 
Aandacht is tijd.  
Ze neemt de tijd.  
Ze jaagt niet op.  
Ze overhaast niet.  
Aandacht is trouw.  
Ze blijft komen.  
Ze houdt de lange duur vol.  
Ze komt ook in moeilijke tijden.  
 
Aandacht is aanwezigheid.  
Ze kent de waarde van er zijn.  
Ze weet stil te zijn.  
Ze is eenvoudig.  
Aandacht heelt onze wonden.  
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht.  
Aandacht schept gemeenschap.  
 
Gelukkig is de mens die aandacht  
Schenkt en die aandacht ontvangt.  
 

 
 
Voelt u zich vrij mij te bellen voor een afspraak. Ken-
nismaken, even bijpraten, onze sores (in het vorige 
kerkblad schreef ik, per abuis, “scores”) delen, iets 
overleggen, van gedachten wisselen, ik breng u, thuis 
of elders, graag een bezoek. 

ds. Wim Blanken 

Agenda Lichtenvoorde 
 
03 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerkenraad  20.00 uur 
06 februari Cantorij 17.00 uur 
08 februari PVG vergadering 14.00 uur 
10 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
  Bijbelquiz  20.00 uur 
11 februari Bloemschikken 19.30 uur 
13 februari Cantorij 17.00 uur 
15 februari PVG middag  14.30 uur 
17 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
18 februari Kerkcafé  20.00 uur 
19 februari  Vergadering classis 
  Oost Achterhoek 10.00 uur 
  Open Tafel  11.30 uur 
24 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
  Gespreksavond 20.00 uur 
25 februari Bloemschikken 19.30 uur 
  Gespreksavond 20.00 uur 
26 februari Vrijwilligersavond 20.00 uur 
27 februari Kledingbeurs  09.00 uur 
 

Agenda Groenlo 

 
Moderamen woensdag 17 februari 
Kerkenraad maandag 29 februari 20.00 uur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stille tijd  
De stilte drapeert zich  
om mij heen  
gelijk een zacht velours gordijn 
dat op mijn adem 
ternauwernood beweegt  
ik probeer  
de tijd te proeven  
bedachtzaam  
de stille  
even vastgehouden tijd  

 

Oeke Kruythof 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 

 

Light for the world 
LIGHT FOR THE WORLD is actief op drie 
terreinen: 

 

Preventie blind- en slechtziendheid 
Maar liefst 80% van alle blindheid in de wereld 
is onnodig! LIGHT FOR THE WORLD kiest voor 
een integrale aanpak. Opleiden van oogheel-

kundig personeel, distribueren van medicijnen, voor-
lichting over het voorkomen, herkennen en behande-
len van oogaandoeningen. Het is belangrijk om deze 
kennis te verspreiden, met name naar landelijke en 
afgelegen gebieden. Juist daar komt onnodige blind-
heid veel voor bij gebrek aan de juiste zorg. Toegang 
tot schoon drinkwater en een schonere leefomgeving 
dragen eveneens bij aan het terugdringen van ziektes 
en handicaps. 

 

Onderwijs en revalidatie 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Iedereen heeft 
het recht op een menswaardig bestaan. Toch leeft in 
ontwikkelingslanden de gedachte dat kinderen met 
een handicap niets kunnen leren, of minderwaardig 
zijn. 
LIGHT FOR THE WORLD wil dat het onderwijs voor 
iedereen toegankelijk is. Ervoor zorgen dat er aange-
past lesmateriaal beschikbaar is voor blinden en do-
ven. Onderwijzers trainen in het lesgeven aan kinde-
ren met een handicap. Ook hulpmiddelen zijn uiter-
mate effectief om belemmeringen weg te nemen: 
een bril, een blindenstok, een rolstoel, krukken enz. 

 

Capaciteitsopbouw en bewustwording 
LIGHT FOR THE WORLD ondersteunt lokale partners 
die opkomen voor de rechten van mensen met een 
handicap. Dat gaat verder dan alleen financiële steun. 
Er worden trainingen gegeven en de partner wordt 
actief begeleid in het streven naar duurzame ontwik-
keling. Doel op lange termijn is dat de partnerorgani-
satie zonder hulp van buitenaf verder kan. Bijvoor-
beeld met eigen fondsenwerving of met steun van de 
eigen overheid. Daarnaast mag de kracht van de loka-
le gemeenschap niet worden onderschat. Door hen te 
betrekken bij de integratie van mensen met een han-
dicap, worden stigma’s en vooroordelen stap voor 
stap weggenomen. 
http://www.lightfortheworld.nl/ 
 
Deurcollectes februari 
7 februari KIA-Werelddiaconaat 
Betere voedselvoorziening door duurzame land-
bouw in Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwme-
thodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te 
weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom 

helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks 
vooral vrouwen en jongeren om via duurzame land-
bouw hun productie en daarmee hun voedselvoor-
ziening te verbeteren. In zes dorpen worden in totaal 
150 gezinnen ondersteund met de aanleg van moes-
tuinen, waterreservoirs en biogas-installaties. Ook 
helpt Trukajaya met micro-kredieten, zodat deelne-
mers hun landbouw-producten kunnen bewerken en 
verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. 

 

14 februari Orgel fonds  

 

21 februari KIA-Voorjaarszendingsweek  

 

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India  
Lange tijd hadden kerken in Noordoost-India weinig 
oog voor vrouwen die door de voortdurende etnische 
conflicten hun mannen verloren, in de prostitutie 
belandden, drugs gebruikten of hiv/aids opliepen. 
Totdat het Priscillacentrum bij deze kerken aanklop-
te. De organisatie vraagt een kerk om haar gebouw 
beschikbaar te stellen en cursusgeld te betalen voor 
tien kwetsbare vrouwen. De medewerkers van Priscil-
la geven deze vrouwen een jaar lang een vaktraining 
in naaien en weven. Ook kunnen de vrouwen bijbel-
onderwijs volgen, psychosociale begeleiding krijgen 
en zo nodig tijdelijke opvang. Deze succesvolle for-
mule past men toe in diverse kerken. Na een paar 
jaar verplaatst Priscilla haar werk naar andere kerken. 
De kerken blijven omzien naar de vrouwen die ge-
traind zijn.  

 

28 februari KIA-Binnenlands diaconaat 

 

Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland  
Talloze kinderen in Nederland groeien in moeilijke 
omstandigheden op. De Kinderwinkel heeft zich ont-
wikkeld tot een onmisbare plek in de wijk waar kin-
deren zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spe-
len, sporten en knutselen. In Nederland wonen ook 
veel kinderen die gevlucht zijn. Stichting de Vrolijk-
heid organiseert voor kinderen en jongeren in asiel-
zoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, thea-
ter, muziek en beeldende kunst om hun verhaal vorm 
te geven. Hiermee ontwikkelen kinderen hun zelfver-
trouwen en hun talent, zodat ze weer even kind kun-
nen zijn. 

 

Opbrengsten collectes december 

 

06-dec Pastoraat      €  57,55  
11-dec Kerkradio    €  15,00 
13-dec Herold      €  40,90  
20-dec Eigen project diaconie (Hope)  €  71,00  
24-dec Eigen project diaconie (Hope)  € 103,18  
25-dec Kinderen in de Knel (KIA)  € 156,95  
27-dec San Paulo    €   45,40  
31-dec Eindejaarscollecte   €   60,90 
          Namens de diaconie: Jeroen Wildenbeest 

http://www.lightfortheworld.nl/
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De grote Lichtenvoordse Bijbelkwis 
 
Ook in 2016 biedt Vorming en Toerusting u 
weer een speels en leerzaam programma. On-
der andere een bijbelkwis. 
 
In een aantal vragenrondes nemen teams van 
verschillende achtergrond het tegen elkaar op 
voor hun eigen goede doel. Daarnaast kan 
iedereen (teams en overige deelnemers) op 
individuele basis meedoen voor de ereprijs. 
 

De vragen worden afgewisseld met boeiende en hu-
moristische videofragmenten. Uiteraard geldt voor 
deze kwis: het gaat om het spel en niet om de knik-
kers en meedoen is belangrijker dan winnen. 
Dus doe mee en laat u verrassen! 

 
 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/ thee € 1,- 
Leiding Ds Hans Hinkamp 
Tijd  20.00 uur - 22.00 uur  
Datum 10 februari 2016 
Plaats Johanneshof 
 
Info Sjors Tamminga (Lichtenvoorde) 
 0544-372752 
 mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 Greeth Meijer (Groenlo) 
 0544-463908 
 mail: gwwjsm@planet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gespreksavonden “ Kijk op de kerk” 
 
Samen interieur verzorgen. 

 

Wees niet bang. We gaan de avond dat u komt niet 
gebruiken om te stoffen en te soppen. Wat we wel 
gaan doen is eens goed kijken naar het interieur van 
een kerkgebouw. Niet het eigen gebouw. Maar een 
gebouw dat we gaan inrichten. Naar eigen idee.  

 

Waaróm heeft een kerk een bepaalde vorm? hhhhhh 
Waaróm staan de dingen die er staan in die kerk? hhh 
En waaróm op die plek? Hoort dat zo? hhhhhhh 
Waaróm hoort dat zo? Of maakt het niet uit? 

 

Een gemeentelid vroeg me onlangs: "Waarom staan 
die twee kaarsen naast de bijbel?"  Ik antwoordde 
iets als: "Dat is om de bijbel, het woord van God, in 
het licht te zetten". Ik denk dat het daarom is.  Een 
ander zal misschien een ander antwoord geven.  
Maar je mag ervan uit gaan dat er nagedacht is over 
de plek van de bijbel. En over de plek van de kaarsen.  
En dan niet in de trant van 'hoe staat het het minst in 
de weg' of  'hoe past het het mooiste bij de kleur van 
de ramen, de kleur van de preekstoel misschien'.  

 

De plek die dingen hebben, de kleuren, en ook de 
vorm die een kerk heeft, het zijn allemaal dingen 
waarover is nagedacht.  Ze hebben te maken met je  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk op de kerk. Het thema voor de gespreksavonden 
dit jaar . We proberen het thema weer op een losse 
en speelse manier aan te bieden. Zoals afgelopen 
jaren. En we hopen dat er veel mensen komen. Dat 
het weer avonden zullen zijn waarop we tevreden 
terug kunnen kijken. Avonden waarop we ervaren  
dat je al pratend en luisterend veel opsteekt. Over 
jezelf. Over de ander. Over jouw kijk op de kerk. En 
over die van de ander. 

 

U kunt kiezen uit twee avonden. Woensdag 24 fe-
bruari of donderdag 25 februari. 
Plaats: Johanneshof.   Tijd: 20:00 

 

Opgeven kan bij Greeth Meijer (Groenlo).  
tel: 0514-463908,  mail: gwwjsm@planet.nl 
of  
bij Sjors Tamminga (Lichtenvoorde) 
tel: 0514-372752, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
                             de commissie Vorming en Toerusting 
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40dagentijdkalender en 40dagentijdapp  
De veertigdagentijd is voor veel christenen een 
tijd van bezinning en vasten. De 
40dagentijdkalender 'Zet een stap naar de an-
der' en de 40dagentijdapp 'Ik ga' kunnen daarbij 
een gids zijn. 
 

De veertigdagentijd loopt tot Stille Zaterdag. Vanaf 
Aswoensdag zijn er veertig vastendagen, waarbij de 
zondagen niet worden meegerekend.Veel christenen 
vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden zich in 
deze periode van bepaalde gewoontes zoals alcohol, 
drinken,snoepen, maar ook bijvoorbeeld televisie  
kijken of het gebruik van sociale media. Vaak wordt 
het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een 
goed doel gegeven. 
 

Er is binnen het protestantisme geen expliciete ge-
zamenlijke traditie van vasten. Het wordt op indivi-
duele basis gedaan of door kleine groepen, binnen 
kerkelijke gemeenten. 
 

 
 

40dagentijdkalender: Zet een stap 
De kalender 'Zet een stap naar de ander' leidt lezers 
door de 40dagentijd, met telkens op de zondag een 
meditatief moment, en op de maandag de stap die 
mensen gezet hebben om iets te veranderen in hun 
leven. 
 

Op de dinsdag worden verschillende soorten wande-
lingen beschreven, die mensen kunnen aanzetten om 
zelf stappen te zetten. Zo wordt bijvoorbeeld aan-
dacht gevraagd voor de wandelingen met daklozen, 
die worden georganiseerd door Utrecht Underground 
en Amsterdam Underground. 
 

De stap die predikanten zetten om 'kerk naar buiten' 
te zijn, staat centraal op de woensdag, en op de don-
derdag een gebed of gedicht. Op de vrijdag gaat het 
om bezinning over de veertigdagentijd of Pasen, en 
op de zaterdag om projecten van Kerk in Actie die 
deze veertigdagentijd centraal staan. Elke dag heeft 
een bijbeltekst om verder te lezen. 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.PKN.nl 
 

Kerkcafé in de Johanneskerk 
Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze druk-
ke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrien-
den, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd 
over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ont-
moeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel 
wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief 
en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toe-
komst, de opvoeding van kinderen (of zorgen om de 
ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag 
allemaal een plaats krijgen. 
Op donderdag 18 februari, om 20.00 uur ben je van 
harte welkom in de Johanneshof. Vragen over de 
avond zelf? Laat het even weten! 
 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

Vrijwilligersavond Lichtenvoorde 
 

Graag willen we ook dit jaar weer een avond organi-
seren voor al onze vrijwilligers. Om u te bedanken 
voor uw inzet in het afgelopen jaar willen we op vrij-
dag 26 februari 2016, onder het genot van een hapje 
en een drankje, een gezellige avond aanbieden.  
Vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur bent u van 
harte welkom in de Johanneshof. Uw partner is daar-
bij 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, liefst per email. 

 

                                                       Namens de kerkenraad 
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman 
              tel. 06 53 97 56 78    email: hjgeessink@live.nl 

 
(Her) Bevestiging ambtsdragers 
 

In een feestelijke dienst zijn zondag 10 januari herbe-
vestigd:  
Willie Geessink als ouderling-kerkrentmeester en 
Carelien Lensink en Sjors Tamminga als ouderling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bevestiging van Karin Wibier als diaken vindt later 
dit jaar plaats. 

Erik Schokkin, scriba 
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Kruiswegstatie – oog voor lijden 
In de 40dagentijd staan we in de kerk stil bij het lijden 
en sterven van Jezus. De Kruisweg is een nabootsing 
van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsge-
bouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius 
Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn 
terechtstelling. 
 

 
1: Jezus wordt ter dood veroordeeld 
Volgens de evangeliën hadden joodse priesters sterk 
aangedrongen op die veroordeling. In de bijbel geeft 
Pilatus aan zich daarom niet verantwoordelijk te voe-
len: hij waste zijn handen, 'in onschuld'. 
 

 
2: Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
Volgens de evangeliën werd Jezus na zijn veroorde-
ling eerst gegeseld, alvorens hij de doornenkroon op 
kreeg en bespot werd. Vervolgens lag buiten het kruis 
op hem te wachten. 
 

 
3: Jezus valt voor de eerste maal 
Jezus bezwijkt voor de eerste maal onder het kruis 
Verzwakt door het bloedverlies ten gevolge van de 
geseling en de doornenkroon, valt Jezus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: Jezus en zijn moeder  
Een mens kan niet bedenken wat het voor een moe-
der betekent een kind zo te zien lijden. Maria deelt in 
het verdriet van haar zoon. Ze troosten elkaar.  

 
5: Simon van Cyrene draagt het kruis 
Simon van Cyrene was een toevallige passant, die 
opgedragen werd het kruis van Jezus over te nemen.  

 
6: Veronica droogt het gezicht van Jezus af 
De overlevering wil dat in de doek waarmee Veronica 
Jezus verfrist een afdruk van zijn gezicht achterblijft.  

 
7: Jezus valt voor de tweede maal 
In de bijbel staat niets over vallen, bezwijken of strui-
kelen. Het zou de enorme last illustreren van de zon-
den die Jezus immers op zich had genomen. 
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8: Jezus troost de wenende vrouwen 
Op weg zijn dood tegemoet komt Jezus wenende 
vrouwen tegen. Zij verzachten de pijn 

 
9: Jezus valt voor de derde maal 
En staat weer op. Ondanks zijn goddelijke aard is 
Jezus vastbesloten te sterven als een mens. 
 

 
10: Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
Door Hem te beroven van zijn kleding ontneemt men 
Hem menselijke waarde. Er blijft niets van hem over.  

 
11: Jezus wordt aan het kruis genageld 
Hij word bij de misdadigers gerekend. Men ziet hem 
niet als waardevol, sterker nog hij moet uit de weg.  

 
12: Jezus sterft aan het kruis 
Bovenop het kruis werd een bordje met de letters  
I N R I bevestigd: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, 
Latijn voor Jezus van Nazareth, koning der joden. Vlak 
voor hij sterft, spreekt hij: Vader, vergeef het hun; 
want zij weten niet, wat zij doen. 

 
13: Jezus wordt van het kruis genomen 
Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. 
Meestal liet men de gestorvenen hangen, ten prooi 
aan aaseters. Een zekere Jozef van Arimathea krijgt 
van Pilatus toestemming om het lichaam te begraven.  

 
14: Jezus wordt in het graf gelegd 
Het lichaam wordt in doeken en in een uit de rotsen 
gehouwen graf gelegd.  
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Vieren, Groenlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijsbewust   
In het kerkelijk jaar is Kerstfeest de eerste feestdag in 
de kerk. In de Oosterse kerken viert men vooral het 
feest van Epifanie. Deze Griekse term betekent: ver-
schijning. We vieren dat Christus aan ons verschenen 
is en licht brengt in het leven van mensen. Na Epifa-
nie volgt een rustige periode in het kerkelijk jaar. 
Pasen is het volgende grote feest. We vieren de op-
standing van Christus. In het voetspoor van de eerste 
volgelingen ontdekken we dat Jezus’ dood niet het 
einde is van alles wat Hij heeft gezegd en gedaan. 
Jezus leeft! Wat Hij begonnen is, gaat door. Zoals 
Israël ooit uit Egypte trok, zo doet Hij ook ons op-
staan tot een bevrijd bestaan. Aan het Paasfeest gaat, 
zoals aan het Kerstfeest, een periode van voorberei-
ding vooraf. Meestal spreken we over “de 40-dagen 
voor Pasen” of over de “lijdenstijd”. ’t Is, na de luid-
ruchtige, opgewonden, vrolijke stemming tijdens het 
carnaval, een periode van inkeer. In sommige delen 
van de kerk wordt gevast, als oefening in bewust-
wording. We staan stil bij de weg die Jezus ging,  een 
weg die eindigde aan het kruis.  De vergeving en de 
vrede die ons wordt geschonken, heeft deze prijs. In 
de 40-dagentijd wordt het ons gegund tot bezinning te 
komen. De kleur is paars, kleur die oproept tot inkeer 
en bezinning. Wij houden ons doen en laten tegen het 
licht dat het Evangelie laat schijnen. We durven een 
blik in de spiegel van de zelfkritiek te werpen. Dat 
stemt mogelijk niet vrolijk. Een zekere zwijgzaamheid 
ligt dan voor de hand. Een poos wonen in de stilte kan 
heilzaam zijn. Ook Jezus zocht de eenzaamheid van de 
woestijn op, niet om bovengenoemde reden, maar om 
tot klaarheid te komen over Zijn roeping. In de stilte 
kan God opnieuw het woord nemen en tot ons spre-
ken. In de stilte komen we dus tot belangrijke inzich-
ten! Ik wens dat de stilte ons deze weken weldadig 
aanraakt en de Geest ons helpt om werkelijk te luiste-
ren naar wat het Evangelie ons te zeggen heeft, zodat 
we de boodschap verstaan en inzien wat het lijden en 
sterven van onze Heer betekent. Als dat gebeurt, leren 
we woorden spreken die iets uithalen,  waardoor men-
sen groeien in hoop en in liefde.  
 

De eerste zondag in de 40-dagentijd, 14 februari, 
heet Invocabit – Roept Hij Mij aan. Deze naam is ont-
leend aan Psalm 91, een psalm die vanouds op deze 
zondag wordt gezongen. De lezingen zijn: Hebreeën 
4:14-16 en Lukas 22:39-46. Lukas vertelt over Jezus’ 
strijd op de Olijfberg. 
Zondag 21 februari luistert naar de naam reminisce-
re, dat is: gedenk. Denk aan Uw barmhartigheid, 
Heer, aan Uw liefde door de eeuwen heen, roept de 
dichter van Psalm 25, een lied dat we ook willen zin-
gen. We lezen 1 Samuël 24, Hebreeën 6:13-20 en 
Lukas 6:27-35. In deze dienst wordt onze aandacht 
gevraagd voor het werk van Z.W.O. Deze afkorting 
staat voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikke-
lingssamenwerking. Thema: “Een nieuwe start voor 
kwetsbare vrouwen in India!”  
 

De tweede zondag in de 40-dagen tijd is 21 februari. 
Het them a vanuit Kerk in actie is: "Een nieuwe start 
voor kwetsbare vrouwen in India". 
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven 
waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten 
jong trouwen, kinderen krijgen en mogen geen vak 
leren. Veel vrouwen komen in de problemen als hun 
man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen met de 
kerken vangt het Priscilla Centrum deze vrouwen op. 
De vrouwen volgen een vakopleiding in de kerk en 
krijgen op allerlei terreinen hulp, net zo lang tot ze 
hun leven op de rit hebben. De kerken komen op 
voor deze vrouwen en wij mogen hen vandaag steu-
nen door te geven in deze collecte van Kerk in Actie. 
Geeft u ook? Mede namens de ZWO Commissie, 

Joke Bekkenutte en Nancy Corts                               
Goede diensten gewenst! 

 ds. Wim Blanken 

 
Uitdaging!   
Op zondag doet onze organist, dhr. Joop Abbink, zijn 
uiterste best om, met zijn muzikale talenten, de ge-
meentezang te begeleiden. Dat doen hij al vele jaren 
met veel enthousiasme en 
toewijding. Samen loven en 
prijzen we God. Zeker in 
bijzondere diensten is het 
fijn als er ook een extra 
instrument klinkt. Een aan-
tal gemeenteleden is reeds 
aanspreekbaar.  

Het zou fijn zijn als bedoel-
de groep wat groter wordt. 
Speelt u/speel je een instrument en vindt u/vind je ’t 
een uitdaging om eens te spelen in een kerkdienst, 
neem dan s.v.p. contact op.  

0575 845805 of 06 28 71 93 84  
w.blankenvdm@gmail.com 
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Waarheen ga je, Europa?   
In het januari-nummer van “Op 
Weg” stelde ik vast dat Europa 
van de ene in de andere crisis 
vervalt: terroristische aansla-
gen, een vluchtelingenstroom, 
en, niet te vergeten, de kre-
dietcrisis. Genoemde crises 

stellen Europa op de proef. Ik herinner aan de op-
roep van Jacques Delors, in 1990 voorzitter van de 
Europese Commissie. In een gesprek met West-
Europese kerkleiders stelde hij dat de Unie een ge-
meenschappelijk fundament op het gebied van 
waarden en normen nodig heeft. Aan de kerken 
stelde hij de vraag welke bijdrage zij daaraan zou-
den kunnen leveren. Het antwoord op deze vraag 
biedt psalm 85. De dichter benadrukt: Recht en vre-
de begroeten elkaar met een kus. Vrede is de vrucht 
van het doen van gerechtigheid.  
 Op zoek naar gerechtigheid zullen de kerken (als 
het goed is) de overheid aan hun kant vinden. Ge-
rechtigheid (het bevorderen van recht en vrede, 
schild voor de zwakke, enzovoort) mag als hoofd-
motief voor het overheidsoptreden worden gezien. 
De handhaving van de rechtsorde is essentieel èn 
beperkt, kan niet meer zijn dan het ruimte scheppen 
voor de totstandkoming van de bijbelse gerechtig-
heid. De vraag is echter: kan gerechtigheid wel een 
maatstaf zijn in een wereld die door economische 
wetten wordt geregeerd? Het antwoord is dat we 
met minder geen genoegen kunnen nemen. Wie 
zich naar Christus noemt, de Schrift serieus neemt, 
is zelfs aanspreekbaar op een overvloedige gerech-
tigheid (Matteüs 5:20). 
 In het Eerste Testament zijn gerechtigheid (tsedaka) 
en recht (misjpat) geen synoniemen. Tsedaka gaat 
uit boven misjpat. Misjpat is: de ander geven wat 
hem toekomt. Tsedaka is: een ander tot zijn recht 
laten komen. De Eeuwige is de Tsaddiek die Zelf 
tsedaka uitoefent en de mens, geschapen naar Zijn 
beeld en gelijkenis, gerechtigheid als existentiële 
taak toevertrouwt. De profeten in Israël verwachten 
van God rechtzettende, bevrijdende daden waar-
door elk mens tot zijn recht zal komen omdat het er 
eindelijk eerlijk aan toegaat. De profeten stellen de 
sociale gerechtigheid boven de eredienst. Onver-
moeibaar maken zij duidelijk dat er geen gerechtig-
heid is die zich niet in daden omzet. Volgens Hosea 
zijn voor de relatie tussen God en Zijn volk gerech-
tigheid en recht bepalend (Hosea 2:18). Liefde moet 
blijken. Micha confronteert ons met wat ons te 
doen staat: niets anders dan recht doen, hartstocht 
voor gerechtigheid (Micha 6:8). Jesaja spreekt over 
vrede als de vrucht van gerechtigheid (Jesaja 32:17) 
en de psalmdichter zingt dat gerechtigheid en vrede 
elkaar kussen (psalm 85:11).  

In Matteüs 3:15 weet Jezus Zich geroepen alle ge-
rechtigheid te vervullen. Deze gerechtigheid is een 
ander woord voor het Koninkrijk van God. Het gaat 
om een overvloedige gerechtigheid (Matteüs 5:20), 
om meer dan het gewone. Ook onze roeping. In 
navolging van de Messias. Messiaanse gerechtigheid 
houdt in: ter wille van anderen je medeverantwoor-
delijk weten voor situaties waar je strikt genomen 
niet zelf debet aan bent. Dat is veel gevraagd in een 
tijd van individualisering. In het vorige kerkblad 
noemde ik al de naam van de filosoof Levinas. Het 
gaat om een verantwoordelijkheid die we niet kie-
zen, maar (in de denktrant van Levinas) ons wordt 
opgelegd. Het appèl van de kwetsbare ander dag-
vaart of gijzelt mij. Wie aan dit appèl voorbij gaat, 
maakt zich schuldig aan de zonde der onverschillig-
heid, een zonde die miljoenen mensen het leven 
heeft gekost. Een en ander is de inhoud van het 
verwijt aan het adres van de rijke man in Lucas 
16:19-31. Niet zijn rijkdom wordt hem verweten, 
maar dat hij zijn leven lang doet alsof de arme Laza-
rus niet bestaat, terwijl deze toch voor zijn deur ligt. 
Dan wordt rijkdom bedenkelijk. 
Rondom de Tafel van de Heer oefenen we ons in 
breken en delen,  vertrouwen wij ons toe aan dat 
visioen van een wereld waar gerechtigheid woont. 
God heeft vertrouwen in Zijn mensen.  
De bereidheid tot een rechtvaardige verdeling van 
schaarse levensmiddelen, in kerkelijke termen: de 
bereidheid tot breken en delen, maakt deel uit van 
onze identiteit en laat zien Wie wij toebehoren. 
 

Met een vriendelijke groet,    
ds. Wim Blanken  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Giften 
 
Ontvangen voor de kerk een gift van € 10,= via me-
vrouw T. de Bruijn en via mevrouw R. Tieltjes even-
eens een gift van € 10,=. 
De diaconie ontving via mevrouw M. Houwers een 
gift van € 10,=. 
Hartelijk dank!           

Als je straalt in vallende  
regendruppels,  
maak je regenbogen.  
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
De Barmhartege Duutser 

Iederene, karkelek of neet meer karkelek, herinnert 
zich ongetwiefeld van vrogger 't verhaal uut de Bie-
bel, van den Barmhartegen Samaritaan. Barmharteg-
heid, 'n woord da-j teggenwoordeg neet vake meer 
heurt in ’t dageleks laeven.  Tut veureg jaor.  Inens 
had iederene, met al dat gedoo met dee vluchtelin-
gen, ’t ovver barmhartegheid. 't Jaor 2016 is dan ok 
neet veur niks deur de katholieke karke uut-eropene 
tut heileg jaor van de barmhartegheid. 
 

 
 
Barmhartegheid kwam dan ok ter sprake ton ik veu-
reg jaor weer 's  'n kere op de karmisse in Aalten was. 
Ik was wat an ’t praoten met nog wat jongens van 
vrogger van schole, ton iemand teggen ’n (armen) 
student opleep, wee-t net zes  biertjes  had ehaald. Al 
't bier lag op de grond. De keal wee 't edaone had, 
leep vlug deur, en de jongen ston d'r wat bedrem-
meld bi-j te kieken. Een van de umstanders wee 't zag 
gaf de jonge zomaor 6 muntjes, kon e weer wat gaon 
halen. 'Kiek dat is no barmhartegheid,' zeiden de leu 
d'r umme hen. 
Ik wet neet of dit no echt 'n goed veurbeeld van 
barmhartegheid is, maor verhalen uut de Biebel mökt 
dan old waen, ze bunt vandage de dag nog altied van 
toepassing op uns eigen laeven. 
 
Wat die barmhartegheid betröf, mos ik metene den-
ken an meer dan viefentwinteg jaor gelaene .   
't Was 1988 en ik had net van mien eerst verdeende 
geld ne ni-je racefietse ekocht, bi-jnao 800 gulden 
kosten den.  'I-j liekt wal neet good wies,' zei mien 
vader.  '800 gulden veur ne fietse!' en hee schudden 
met zien kop. Maor jao, ik betalen 'm zelf, dus hee 
had d’r niks ovver te zeggen. 'Doo'j d'r wal veurzich-
teg met?' 'Natuurlek,' zei ik. Op mien eerste ritjen 
deur 't Woold bi-j Wenterswiek ging 't al mis. Op 't 
laatse moment zag ik an de rechterkante 'n mooi 
weggesken en besloeten ik toch um,  in plaats van 
rechtdeur, rechtsaf te gaon. Net iets te hard deur de 
bochte, wat bi-jremmen en met wat steentjes op de 
weg meek ik ne gigantischen smak.  Ik kwam halfwat 
teggen 'n boom terechte, 't knee helemaol kapot en 

de ellebogge en de kop blooden ok. 't Hele veurrad 
van de fietse lag dubbel. 
 
Al vlot kwam d'r ne auto 
langs-ereden wee-t af-
remmen, maor zich inens 
bedacht en toch snel weer 
deurreed. Ik was net op-
estaone um 'n betjen de 
scha op te nemmen, ton 
d’r weer 'n auto stoppen. 
Gelukkeg, dacht ik, den 
kan mi-j wal wieter hel-
pen. Maor fluitefiks, de bestuurder dacht bliekbaor, 
den kan nog staon, dus dat völt wal met, en reed ok 
weer deur. Ton’k weer veur de boom ging zitten en 
zat te prakkezeren hoo’k ’d’r  toch met zol doon ('n 
mobieltjen ha'j ton nog neet), kwam d'r 'n groten 
dikken wagen an met ‘n Duuts kenteken. Nederland 
had net de waeke doorveur Duutsland, op 't EK voet-
bal in eigen land, naor huus estuurd, dus daor ver-
wachten ik eigenlek gin hulpe van. 
Maor de auto stoppen, en de keal achter 't stuur 
sprong uut de auto, kek naor miene verwondingen en 
schreeuwen teggen ziene vrouwe um de EHBO-tasse 
te pakken. Dat mot ehecht worden, zei hee, maor 
hee zol 't eerst verbinden um ’t blooden te stoppen. 
Hee verbond mi-j netjes 
't knee en de elleboge, 
plekken wat pleisters op 
de kop, en gooien de 
racefietse achter in zie-
nen auto, um mi-j naor ’t 
zeekenhuus te brengen. 
Ik moch veurin zitten, de stool helemaols naor achte-
ren, zodat ik 't been recht kon hollen. Ziene vrouwe 
mos achterin zitten. Wi-j kwammen van ne heel an-
dere kante Wenterswiek binnen, dus ik kon 'm neet 
vertellen waor't zeekenhuus was.  Metene stoppen e  
bi-j iemand wee-t daor langs de kante van de straote 
leep.  'Wo is das Krankenhaus' schreeuwen e (op  ‘n 
manere van 'Befehl ist Befehl'). Ik schrok d'r van en 
de keal waor e 't an vroog ok, maor de beste man hef 
't keureg uut-elegd, want effen later wa’w al in ’t 
zeekenhuus. 
 
Op de eerste hulp in ’t zeekenhuus wol ik 'm nog be-
danken, maor ik had behalve ‘n banane niks bi-j mi-j.  
'Schrief anders ow name en adres effen op, dan be-
dank ik ow later,' preberen ik nog. Nee, dat hoven 
neet, hee hoven d’r niks veur te hebben, ’t was good 
zo. En veur da'k 't wist, was e alweer weg. 
Wee is ow naosten? Met dee vraoge endegt 't ver-
haal van den Barmhartegen Samaritaan. Vake is 't 
dén waor'j  't neet van verwacht. 

Erik Schokkin 
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P.V.G. Seniorenmiddag, Lichtenvoorde 
 
Doordat er dit weekend  voor het  eerst sneeuw was 
gevallen bleef het nog even onzeker of er wel genoeg 
ouderen zouden kunnen komen. Maar deze eerste 
middag van de P.V.G. in het nieuwe jaar is als ge-
woonlijk een gezellige Bingo-middag en vele ouderen 
verheugen zich er altijd op zodat er al snel veel stoe-
len bezet waren.   
Mevrouw De Bruijn begroette ons met een hartelijk 
welkom en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Ze opende de middag met een meditatie uit  Joh. 14: 
” In  het huis van mijn vader zijn vele kamers” 
En daarna zongen we samen lied 456. 
De dames A. Eskes en J. Wansing namen daarna de 
leiding in handen om deze Bingo te verzorgen. 
Na uitleg en het uitdelen van de bordjes kon men 
met de eerste ronde beginnen. 
Even een moment van stilte en concentratie en daar-
na  was er de spanning: Wie zal de eerste winnaar 
zijn?  Veel leuke prijzen stonden te lonken op de ta-
fel: plantjes in voorjaarstinten, cadeaubonnen en ook 
lekkere pakketjes om van te smullen.  
Na drie rondes was er een rustmoment en konden 
we lekker even bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. De laatste drie rondes  waren 
zeer ontspannend en ook daar een luid “ BINGO” 
zodra het  laatste getal was genoemd.   
Voor de personen die geen prijs hadden gewonnen 
was er toch nog een verrassing. Ze mochten iets uit-
zoeken van de overgebleven presentjes. 
We denken dat de meeste mensen hebben genoten 
van deze actieve ouderenmiddag waaraan iedereen 
mee kon doen om er zo een gezellige middag van te 
maken. Mevrouw De Bruijn bedankte de dames Eskes 
en Wansing voor het leiden van deze spelmiddag en 
gaf ze beiden een boeket bloemen. 
Voor de volgende middag is uitgenodigd de heer Be-
rends uit Doetinchem om ons te vertellen over de 
IJssel van de bron naar de monding van de rivier. Het 
zal velen van u interesseren en we hopen op een 
goede opkomst. 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 
                               Annie Bosman 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oecumene, Groenlo 
 
De Oecumenische Raad van 
Beltrum, Groenlo en Lievelde 
nodigt u van harte uit de zes 
zondagen van de Veertigdagen-
tijd ’s middags om 17.00 uur 
samen te komen in de kerk van Beltrum voor een 
oecumenisch avondgebed. 
We staan op weg naar Pasen in teksten, stilte en ge-
zangen stil bij de zeven werken van barmhartigheid. 
De reden voor dit thema is vanzelfsprekend het Jaar 
van Barmhartigheid dat paus Franciscus afgekondigd 
heeft. 
In elk avondgebed worden we ook uitgenodigd wer-
kelijk een werk van barmhartigheid uit te voeren. In 
het onderstaande vindt u een overzicht van de zes 
zondagen met thema en eigen werk van barmhartig-
heid: 
zondag 14 februari 

 vreemdelingen asiel / onderdak verlenen 

 collecte voor Stichting Vluchteling 
zondag 21 februari: 

 hongerigen voeden / dorstigen laven 

 U wordt uitgenodigd iets voor de voedsel-
bank mee te brengen. 

zondag 28 februari: 

 naakten kleden 

 U wordt uitgenodigd nog goede kleding voor 
kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging 
mee te brengen. 

zondag 6 maart: 

 zieken bezoeken 

 U wordt uitgenodigd een envelop met een 
opdracht mee te nemen. 

zondag 13 maart: 

 gevangenen bezoeken 

 U wordt uitgenodigd Amnesty International 
te steunen en bijv. een brief ter verzending 
mee te nemen. 

zondag 20 maart: 

 droevigen troosten – mensen doen opstaan 

 U wordt uitgenodigd een envelop met een 
opdracht mee te nemen. 

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

 
Peter Müller 

 
 

 
Eerstvolgende PVG-middag 

15 februari om 14.30 uur 
“De Isselquelle” door de heer Berends 
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HVD Groenlo 
   
Op 14 januari 2016 was traditioneel de Nieuwjaars-
bijeenkomst. Vanwege het slechte weer was er een 
kleine club om samen bingo te spelen. Her was een 
gezellige middag.  
 
18 februari   
Geraldine Milius zal ons vanmiddag meer vertellen 
over acupunctuur en massage. Ze heeft een praktijk 
in Groenlo. Geraldine is gespecialiseerd in pijnbestrij-
ding en cosmetische acupunctuur. Verder wordt met 
acupunctuur een scala aan klachten behandeld. 
Massages zijn er ook in verschillende vormen. In de 
praktijk gebruikt ze Shiatsu massage, Hotstone mas-
sage, ontspannings massage en gezicht massage. Alle 
genoemde disciplines zullen deze middag verder be-
sproken worden. Graag tot de 14de! 

Het bestuur van de HVD 
 
 

Kom maar 
 
Kom maar, pak mijn hand, ga mee 
voorbij de horizon, over de zee 
kom maar, wees niet bang, aarzel niet, 
waar wij heen gaan, is geen verdriet. 

 

Kom maar, vlieg met mij mee, hoog in de lucht, 
Wees niet bevreesd, voor je laatste zucht, 
Vlieg met mij mee, voorbij de sterren, 
voorbij de maan, 
kom maar, ik weet een mooie plek,  
om heen te gaan. 

 

Kom maar, ga met mij mee,  
naar een heel mooi land, 
waar ik je zal koesteren,  
gelijk een parel in mijn hand, 
kom maar, vertrouw mij, ik wil je vragen, 
om samen met mij,  
de sprong in het diepe te wagen. 

 

Kom maar, laat los, het is tijd om te gaan, 
voorbij alle grenzen,  
wacht jou een nieuw bestaan, 
een nieuwe wereld, zonder verdriet, zonder pijn, 
kom maar, jouw tijd is gekomen, om daar te zijn. 

 

Kom maar, bij mij ben je veilig geborgen, 
niet huilen, ik zal voor je liefsten zorgen, 
kom maar, ik ben niet het duister van de nacht, 
maar het licht van een nieuwe wereld, 
die op jou wacht.            
                                                                 Hanny Otten 
 
 

 

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

 
 
Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 

U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u 
daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee 
zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd 
nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een 
keer mag bellen. 

 

Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan mij door.  

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp    
tel.  377300                      
 

Kledinginzameling  
 
In februari vindt de kledinginzameling plaats op za-
terdag de 27e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20.     
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Luisterbijbels voor Ethiopië 
 
In Ethiopië wonen miljoenen christenen. Bijna de 
helft is analfabeet en kan niet zelf in de Bijbel lezen. 
Het Ethiopisch Bijbelgenootschap verspreidt luister-
bijbels, zodat Ethiopische christenen de Bijbel kunnen 
horen. 
Zeker dertig procent van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Vooral op het platteland is het leven 
zwaar. De agrarische sector lijdt zeer onder de ex-
treme droogte en verouderde landbouwmethoden. 
Kinderen moeten vaak werken en het schoolverzuim 
is dan ook groot. Het gevolg is dat miljoenen mensen 
analfabeet zijn.  
Het produceren en verspreiden van deze luisterbij-
bels is een intensief proces. Maar het is de inspan-
ning meer dan waard, want met één luisterbijbel kan 
een heel dorp de Bijbel beluisteren. 
Het samen beluisteren van bijbelboeken is een bij-
zondere gebeurtenis in deze dorpen. Jong en oud 
komen samen. Vaak luisteren dertig mensen of meer 
tegelijk naar de tekst van het Nieuwe Testament. 
Daarna komen de onderlinge gesprekken op gang. De 
luisterbijbels werken dus ook als sociaal bindmiddel. 
Dat verklaart waarom ook dorpsgenoten die wél zelf 
kunnen lezen graag aanschuiven.  
In 2016 wil het Nederlands Bijbelgenootschap samen 
met andere bijbelgenootschappen 2.000 luisterbij-
bels in Ethiopië verspreiden, zodat 60.000 Ethiopiërs 
de Bijbel kunnen beluisteren.  
 
Wilt u meer informatie over dit project of een bijdra-
ge geven: www.bijbelgenootschap.nl/projecten 
                                                                                                   
 

 
Steeds meer mensen gebruiken debijbel.nl  
 
Ruim een jaar na de lancering is debijbel.nl een be-
grip geworden. De website van het Nederlands Bij-
belgenootschap (NBG) is dé plek waar de Bijbel onli-
ne in 20 veel gebruikte vertalingen te lezen is. Van De 
Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal 
tot de Biebel in de Twentse Sproake en de Engelse 
King James Bible. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Op de blog van debijbel.nl staat het laatste bijbel-
nieuws en met debijbel.nl (volledig) kan de bijbellezer 
uitgebreide achtergrondinformatie raadplegen, inclu-
sief de aantekeningen uit drie studiebijbels. Ook zijn 
er meer dan 350 kaarten, filmpjes, tekeningen en 
foto’s te bekijken. 
 
 
 

Persoonlijke toepassing 
Naast het lezen van de Bijbel is het sinds afgelopen 
zomer ook mogelijk om bijbelteksten te markeren, te 
delen op social media en er notities bij te maken. 
Stefan van Dijk, theoloog en projectleider van debij-
bel.nl, zegt daarover: ‘De meeste notities zien we bij 
het bijbelboek Psalmen. Dit bijbelboek is vanouds 
zeer geliefd en nodigt uit tot persoonlijke meditatie.’ 
 
Nederlandse gebruiker 
Iedereen kan met debijbel.nl( beperkt) gratis online 
de Bijbel in een Nederlandse vertaling lezen.  De 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is dan het meest geliefd 
(69%), gevolgd door de NBG-vertaling 1951 (25%) en 
de Statenvertaling (6%).  Leden van het Nederlands 
Bijbelgenootschap lezen er ook de Bijbel in Gewone 
Taal, de Herziene Statenvertaling, regionale en bui-
tenlandse vertalingen en de bronteksten. Stefan van 
Dijk: ‘We richten ons op de Nederlandse gebruiker. 
Kijken we naar het bezoekgedrag  van het afgelopen 
jaar dan lezen 94,5% van onze leden een Nederlandse 
vertaling.’ 
 
NBV meest gelezen 
De drie meest populaire vertalingen bij gebruikers 
met debijbel.nl ( volledig) zijn: De Nieuwe Bijbelverta-
ling (47%), Bijbel in Gewone Taal (17%) en de  Herzie-
ne Statenvertaling (15%). De meest gelezen regionale 
vertaling is de Nije Fryske Bibeloersetting (0,7%), 
terwijl de Amplified Bible (1,2%) de meest geraad-
pleegde buitenlandse vertaling is. Ook de Hebreeuw-
se en Griekse bronteksten die sinds dit jaar op debij-
bel.nl te vinden zijn worden veel geraadpleegd. 
 
Sterke groei 
Nog steeds groeit het aantal gebruikers van debij-
bel.nl. Van Dijk: ‘We zien dat het aantal volledige 
accounts het afgelopen half jaar sterk is gegroeid 
(+27%). Meer mensen willen de Bijbel in meer  verta-
lingen lezen en gebruikmaken van alle functionalitei-
ten. Daarnaast steunen zij het bijbelwerk in binnen- 
en buitenland.’ Vooral twintigers en dertigers weten 
de weg naar debijbel.nl te vinden. ‘Deze groep is al-
tijd online en verwacht dat de Bijbel op hun telefoon 
en laptop beschikbaar is. Toch verwacht ik dat bin-
nenkort ook oudere generaties online de Bijbel gaan 
lezen.’ 
                           Namens de werkgroep van het N.B.G.   
                                                    Ineke Beestman-Hoitink                           
 
                                                                                                                                          
 
 

 
                                                                     

http://www.bijbelgenootschap.nl/projecten
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Een viering met Geloof, Hoop, Liefde en Passie. 
 
Geloof, Hoop en Liefde, Passion, het gonst door Lich-
tenvoorde. 
Passie voor ……… De Kerken haken hierop in met een 
viering op drie donderdagavonden in de komende 
veertigdagentijd. 
Passie voor Geloof, Hoop en Liefde. 
In elke viering zal een gepassioneerd persoon uit 
Lichtenvoorde een kort verhaal houden over zijn of 
haar passie voor …… in ieder geval over een onder-
werp dat de samenleving in Lichtenvoorde, in Neder-
land, wellicht in vele landen, in de ban houdt. Waar 
wil deze persoon de noodklok voor luiden, wat van 
de toren roepen of de vlag voor uitsteken. Het zijn 
bekende vragen met antwoorden vol passie.             
In elke viering is ruimte voor stilte, voor het luisteren 
naar een lied, een verrassend lied, voor het aanste-
ken van een lichtje. 
Passie voor Geloof, Hoop en Liefde, in elke viering 
één passie centraal, maar ze kunnen niet zonder el-
kaar. 
Komt u op donderdagavond 18 februari, 3 maart en 
op 17 maart meevieren en luisteren? De viering be-
gint om 19.30 uur tot 20.00 uur in de Johanneskerk. 
        
 

Uitnodiging : 28 februari   
zondagmiddag vier uur 
 

 

 
 

 
 

Wie: voor kinderen en familieleden van 0 tot 80 
Wat: knutselen, spelen, verhaal, filmpje en gezamen-
lijk eten 
Waar:  in de Johanneshof 
Wanneer: 28 februari van 16:00 – 18:00 uur  
 
Opgave: kidskerk@gmail.com 
(voor 26 febr) 
Info: J. Krooshof  
0654-272744 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw in Lichtenvoorde:  de kliederkerk 

Kerk waar wél kinderen zijn 
GERRIT-JAN KLEINJAN − 04/11/15, 01:34 trouw 

reportage | Een nieuwe kerk speciaal voor kinde-

ren en hun ouders. De Kliederkerk in Lichtenvoor-

de  sluit aan bij het ritme van het gezin. 

Overal geroezemoes. Zo'n vijftien kinderen knutselen, 

een glas ranja binnen handbereik. Een paar kleuters 

rennen schreeuwend met geschminkte gezichten 

rond. Moeders en een enkele vader lopen heen en 

weer.  

 "We zijn hier met ons hele gezin", vertelt een moeder. 

Haar twee zoons van vier en zeven zijn ook in de 

buurt. "En mijn man loopt ook nog ergens." 

De kliederkerk is een 'kerk' speciaal voor kinderen en 

hun ouders. "Mensen komen niet vanzelf naar de 

kerkdienst. Die vorm past niet in hun leven", vertelt 

predikant Rebecca Onderstal, de drijvende kracht 

achter deze middag. Het is een van de initiatieven die 

de plaatselijke protestantse gemeente bedenkt om 

alternatieve vormen van geloofsbeleving uit te probe-

ren. 

 

Een andere moeder vertelt dat ze christelijk is opge-

voed, maar naar de kerk gaat ze nog heel af en toe. 

"Met bijzondere dagen als Pasen en Kerst. De drem-

pel vind ik toch wel hoog. Ik ben een alleenstaande 

moeder met twee kinderen. Waar moet ik de oppas 

voor de kinderen vandaan halen op zondagmorgen?" 

 

Messy Church 

 

Als na een uurtje de knutselwerkjes af zijn, volgt een 

verhaal met een bijbels thema. De kinderen nemen 

plaats in een kring, de ouders zitten eromheen. Een 

kaars staat in het midden. De dominee begint met een 

rijmpje: "Lieve God, ik ben zo blij, want in de kring 

bent u erbij." 

 

Het idee voor de kliederkerk komt uit Engeland, waar 

het 'messy church' heet. De grondgedachte is dat 

kinderen en hun ouders spelenderwijs kennismaken 

met de verhalen uit de Bijbel.  

 

Een project als de Kliederkerk is bedoeld voor men-

sen die nog maar weinig affiniteit hebben met het 

christendom. "Je moet vaak vechten tegen beelden 

van de kerk die mensen nog hebben uit het verleden. 

Bij het woord kerk denken mensen dat je van alles 

moet en dat er niets mag." "Je ontmoet hier mensen, 

maakt vrienden. We zijn anderhalf uur bezig geweest 

met ons hele gezin. Dat is fijn. En er zit nog een ge-

dachte achter ook." 



19 

 

 

Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 6 maart 2016. Kopij moet 
uiterlijk maandag 22 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 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 48 81 68 
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

GEGEVENS LICHTENVOORDE 
WIJKINDELING 2016 
Wijk ouderling/coördinator  tel. nr. 
  1.  mevr. G. Boschman     37 35 59 
        mevr. J. Hulshof           37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer            48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink          37 24 14 
  4.  vacature 
  5.  mevr. J. Rouwhorst     37 36 62 
  6.           mevr. T. de Bruijn      37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof         35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge   37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes          37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge    37 31 97  
12.  mevr. J. ter Haar         37 15 28 
wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 

ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,  
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09 

Email:  hans@hinkamp.info 
 
Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam 
Kerkegaarden 1a,7271 DL Borculo  
tel. 06 12 22 20 59 
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl 
 

Scriba : E. Schokkin, Antoon Slotstraat 2,  
7131 BW Lichtenvoorde, tel. 37 59 88 
Email: e.schokkin@kpnmail.nl 
 

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof".  
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56 
Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem  en 
Beheer Johanneshof: Mevr.J. van Lochem,  
Hofesch 23 7131 TC Lichtenvoorde,  tel. 37 41 20 
 

Ledenadministratie: Mevr. L. Schutten-Markvoort, 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde, tel. 37 64 68 
Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl 
 

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr.  Meinenweg 30, 
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72 
Organist:  B. Tieltjes, Sperwer 17 
7132 EM Lichtenvoorde, tel. 843356 

 

 
Vorming en Toerusting:  S. Tamminga,  
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie Diakonie: 
F.J. van Lochem, Van der Meer de Walcherenstraat 10, 
7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23 
 

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster,  
Van Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde, 
tel. 48 81 68 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99 
 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  (Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300    (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297    (Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195    (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687 t.n.v. Diaconie Protestant-
se  Gemeente Lichtenvoorde 

 

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,  
7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Lichtenvoorde 
 
zondag 7 februari 
10.00 uur ds. W. Andela, Aalten 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: Kia-werelddiaconaat 
 
zondag 14 februari 
eerste zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
m.m.v. de cantorij 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: Orgelfonds 
 
zondag 21 februari 
tweede zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: Kia-zendingsweek 
 
zondag 28 februari 
derde zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Heilig avondmaal 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: Kia-diaconaat 
 
zondag 6 maart 
vierde zondag 40-dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, J-kerk, kindernevendienst 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: Kia-noodhulp 
 
donderdag 18 februari en 3 maart 
19.30 uur oecumenische viering 
‘Passie voor…’ 
 
kindernevendienst: 21 februari en 6 maart 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken 
in de Johanneshof 
 
 
 

 
 
 

 
 

Groenlo 
 
zondag 7 februari  
10.00 uur: ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte Diaconie, werelddiaconaat 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
zondag 14 februari 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom:  de heer Scheer 
Deurcollecte: Diaconie, 40 dagentijd collecte 
 
zondag 21 februari 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: Diaconie, Kerk in Actie 
 
zondag 28 februari 
10.00 uur: ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: Diaconie, Kerk in Actie 
 
zondag 6 maart 
10.00 uur: de heer H. Dijkman, Vorden 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Diaconie, 40 dagen tijd collecte 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 

Taizé vieringen in de NH Oude Calixtus kerk 
woensdag 24 februari 19.00 uur 
 


