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  Ik zie U in de blauwe luchten, 

de weiden en het golvend graan, 
ik zie uw naam geschreven staan 
in bloemen en in wilde vruchten, 

en elke nieuwe dag die ik verwonderd groet 
is er uw adem die uw schepping leven doet. 

 
 

Jan Mul 
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Kiezen  ...  delen. 
 
Onze vakantielogé is er weer. Gezellig. Tenmin-
ste, tot  we zeggen dat we even naar Bocholt 
willen. Hij heeft echt geen zin om mee bood-
schappen te gaan doen. Als hij het woord bood-
schappen hoort gaat hij al in zijn achteruit, bij 
wijze van spreken. Maar alleen thuisblijven is 

ook geen optie. "Sorry hoor", hoor ik mezelf zeggen, 
"het spijt me zeer, maar het is kiezen of delen. Kom 
op, jas aan, we gaan naar de auto. En weet je, neem 
je zakgeld mee. Je wilde toch nog iets kopen? Mis-
schien komen we een leuke winkel tegen".  

 

Kiezen of delen.   Hoe vaak hoorde ik het al niet. Of 
zei ik het zelf. Gekke uitdrukking eigenlijk. Dat kiezen 
is me duidelijk zat. Maar wat doet dat delen erin. Op 
Google de uitleg. Als er vroeger een boedelscheiding 
plaats vond waarbij twee partijen betrokken waren 
mocht de ene partij de boedel scheiden in twee por-
ties. Daarna was het aan de andere partij om een 
deel te kiezen. Dus óf je deelde, óf je koos. Oké. Hel-
der. Maar het gezegde is wel een beetje een eigen 
leven gaan leiden. Kiezen is er in gebleven. Maar dat 
delen is wat weggevallen. En eigenlijk is het meer een 
kiezen tussen niet leuke of niet mogelijke dingen 
geworden. Ik zal maar zeggen boodschappen doen is 
niet leuk, en alleen thuisblijven is niet mogelijk. Rare 
keus.  

 

Misschien voelen mensen in de Verenigde Staten zich 
ook wel een beetje voor zo'n onmogelijke keus ge-
steld. Clinton zou het wel eens niet helemaal kunnen 
zijn. Maar Trump zou het wel eens helemaal niet 
kunnen zijn. De woorden 'kiezen of delen' roepen ook 
dat bizarre verhaal bij me op van Salomo die moet 
beslissen van wie het kind is waar twee vrouwen om 
vechten. Als hij het gaat hebben over letterlijk delen 
kiest één van de vrouwen voor het leven van het 
kind. Een dappere keus. Aanvankelijk ten koste van 
zichzelf. Die uiteindelijk goed uitpakt. Nog een Bijbel-
verhaal. Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Marta 
rent zich  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zou je oneerbiedig  kunnen zeggen de benen uit het 
gat. Maria gaat er eens lekker bij zitten en hangt aan 
de lippen van Jezus.  En als Marta kribbig reageert die 

woorden van Jezus: "Maria heeft het goede deel ge-
kozen".  

                

Kiezen. Valt niet altijd mee.  Is er een algemene 
maatstaf die je kan gebruiken? Kan de Bijbel je daar 
een handje bij helpen? 
 

    
                              
Eén handje? Twee handen! En tien vingers om ze 
allemaal op uit te tellen. Tien geboden die je helpen 
om te kiezen. Tien geboden die je helpen om te de-
len. Om twee eerlijke delen voor te stellen. En om het 
allemaal wat duidelijker te maken die samenvatting: 
God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf.  

 

Kiezen of delen. Dag in dag uit. Een behoorlijke ver-
antwoordelijkheid. Of je nu moet beslissen over hoe 
je de verdeling maakt. Of dat je de keus maakt voor 
één van de delen. Wat jij kiest is van invloed op wat 
de ander krijgt. Wat de ander krijgt is van invloed op 
wat voor jou overblijft.  
Ik realiseer me wel dat er ergens iets wrikt. Niet ie-
dereen heeft evenveel te kiezen. Niet iedereen heeft 
evenveel te delen. Daar  mogen wij onze ogen niet 
voor sluiten. Je zal maar van een uitkering moeten 
zien rond te komen. In omstandigheden waar je zelf 
echt niet om gevraagd hebt. Weinig keus. Je zal maar 
aan de grens van Turkije staan. Al weken. Aan de 
verkeerde kant. Alleen of met je kinderen. En geen 
kant meer op kunnen. Weinig keus. 

 

Dan gaat het denk ik niet meer om kiezen of delen. 
Dan wordt  gevraagd om te kiezen én  delen. Als je 
dingen om te delen hebt. Kan materieel zijn. Maar 
kan ook tijd of aandacht zijn. Of zoals Paus Franciscus 
in een oproep voor Mensen in Nood zei: "Breng Gods 
barmhartigheid".  

 

Wat ik een mooie gedachte achter het oorspronkelij-
ke 'kiezen of delen' vind is dat je, als je de verdeling 
maakt, zeker zal proberen die zo eerlijk mogelijk te 
maken. Want je weet dat de ander eerst kiest. Daar 
zal je rekening mee houden.  

 

De komende maanden kan er nog wel eens de vraag 
komen om te kiezen en te delen. Bijvoorbeeld als er 
een vraag vanuit de gemeente Oost Gelre komt op 
het gebied van mensen die gevlucht zijn. Dat we dan 
barmhartigheid brengen. Dat is mijn wens.  

                                               
Marja 
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Vakantie ds. Hinkamp 
Van 25 juli t/m 21 augustus heb ik vakantie. Voor 
het pastoraat kunt u dan een beroep doen op 
onze kerkelijk werker mevr. Gaatske Braam. De 
contactgegevens staan achter in deze Op Weg. 

Ds. Hans Hinkamp   
 

Zó, het eerste gedeelte van dit jaar zit er al 
weer op! Niet dat het op te vatten is als een 
verzuchting (of opluchting). Alsof werken bin-
nen onze kerk een straf of een ondragelijke last 
zou zijn. Daarvoor heb ik gelukkig (of mag ik 

zeggen ‘God-zij-dank’)  nog veel te veel ple-
zier/voldoening in het veelkleurig werk als predikant. 
Nee, het is vooral een constatering en een vaststel-
ling dat de tijd gewoonweg voorbij vliegt.  Van Kerst 
tot zomervakantie: je bent er zo!  
 

En in een periode waarin 
er traditiegetrouw minder 
in de agenda staat (wat 
minder vergaderingen, 
geen activiteiten van 
Vorming en Toerusting) 
komt er juist weer wat 
extra ruimte  om alvast 
vooruit te kijken. Invulling 

en planning van het nieuwe programma van V & T. 
Tijd om mij wat meer te verdiepen  in de kerkher-
vormer Maarten Luther. Nadenken over de inkleuring 
van een programma van het Kerkcafé. Suggesties 
doornemen voor AKZ-diensten.  

 

Wat gaan we volgend jaar doen met de Lichten-
voordse Passion? Op welke manier kunnen we ons als 
kerk misschien nog meer laten zien in de samenle-
ving? Hoe kunnen we in het pastoraat nog beter zor-
gen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen, in 
een tijd waarin er soms heel veel op mensen afkomt? 
Wat mag daarbij (in redelijkheid) van een kerk ver-
wacht worden? En in hoeverre zijn mensen ook zelf 
mondig genoeg om een beroep op je te den als dat 
gewenst is?  

 

Zomaar een aantal vragen die juist in die zomerperi-
ode de tijd nodig hebben om even te kunnen bezin-
ken, om zo als kerk ook goed beleid te kunnen ma-
ken. Want, ook al wordt er vaak heel gemakkelijk 
door mensen geroepen dat er niet zoveel vergaderd 
moet worden, zonder  voorbereiding komt er weinig 
van de grond. 

 

Dus als u mij de komende tijd in 
het dorp of elders in een (ogen-
schijnlijke) rust-stand tegen-
komt denk dan niet direct “heeft 
die niets beters te doen”. Want 
misschien is dát nu net de basis 
voor heel veel inzet en activitei-
ten later in het jaar. Iets met 
een broedende kip en zo...  
(maar het kan natuurlijk ook dat ik wél gewoon lekker 
van dat ijsje zit te genieten!) 

 
En wat de toekomst brengen moge... de tijd zal het 
leren. En ondertussen hoop ik met passie en enthou-
siasme aan de slag te blijven in onze mooie wijngaard 
van de Heer.  
 

 
 
En natuurlijk ga ik er straks ook nog weer even tussen 
uit. Van 25 juli t/m 21 augustus heb ik vakantie. Voor 
pastoraat kunt u dan een beroep doen op onze ker-
kelijk werker Gaatske Braam. 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

Geslaagde ‘Chanson de misère’ 
Op zondag 5 juni was de Johanneskerk het decor voor 
een heel bijzondere kerkdienst. En wat was het leuk! 
De reacties na afloop waren bijzonder positief. Men 
had genoten van een boeiende en levendige kerk-
dienst. Met af en toe maar liefst drie orgels! 

 
 
Met heerlijke muziek van Xandra Storm op haar 
orgue de barbarie, de zang van de cantorij en (nog 
meer) orgelspel door de organisten Bas Tieltjes en 
Johan Meerdink. Alles bij elkaar: C’est tres bien! 
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Blankwerk, Groenlo      
 
Meeleven  Een ieder die ziek is, aan huis gebonden, 
thuis of elders wordt verpleegd, wens ik zorgzame 
mensen toe. Marinus den Berg verwoordt wat wij 
voor elkaar kunnen betekenen:  

 
Gelukkig is de mens die tot het einde handen 
mag voelen die goed doen. 
De hand die met aandacht wast. De hand die 
met zorg aankleedt. De hand die met liefde 
kamt. De hand die met tact aanraakt. De hand 
die het hart troost. 
 
Geen mens kan leven zonder die hand, die te-
der is, die behoedt, die beschermt en bemoedi-
ging uitstraalt. 
 
Tot het einde toe verlangt ieder naar die hand 
totdat er die andere Hand is, die alle wonden 
geneest, die alle pijn heelt, die alle tranen wist. 
 
Tot die tijd kunnen onze handen een voorproef 
zijn van die handen, handen en voeten geven 
aan die liefde die onmisbaar is.                                      

      
 
Tijd is een ingewikkeld begrip, heeft te maken met 
verleden, heden en toekomst. In de taal van elke dag 
wordt dit begrip op allerlei manieren gebruikt: “De 
tijd heelt alle wonden”, zeggen we bijvoorbeeld. De 
tijd komt als moment (het is tijd), als een voortduren 
(in deze tijd van het jaar), komt als toestand aan de 
orde (het zijn slechte tijden). Er is sprake van objec-
tieve en subjectieve tijd. De klok is onverbiddelijk. 
Dankzij een goede medische zorg leven mensen veel 
langer, toch komen we dikwijls tijd tekort. Er is een 
absolute tijd van jaartallen en een persoonlijk ge-
kleurde, eigen beleving van de tijd.  
De dichter van psalm 90 geeft als advies: “Leer ons zo 
onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”  

 
Recreëren  Bovengenoemde psalm bevat onder meer 
een oproep om na te denken over het thema 'tijd'. De 
vakantietijd is een periode van “recreatie”, van “re-
creëren”. ’t Zijn woorden met een diepe en rijke be-
tekenis. Recreëren is herscheppen, op adem komen. 
Wie te rade gaat bij de schrijver van Genesis ontdekt 
dat recreëren een belangrijk onderwerp is. De mens 

krijgt de opdracht de aarde te onderwerpen en te 
heersen over de vissen, vogels en andere dieren. 
Maar die opdracht is niet het laatste woord. Het lied 
over de schepping eindigt niet op de zesde dag, dag 
van vermenigvuldiging en onderwerping. Aan verme-
nigvuldigen en onderwerpen is een grens gesteld: dag 
zeven! De sabbat. De sabbat plaatst vraagtekens bij 
een niet te stoppen groei van productie en consumptie, 
bij een proces dat in zichzelf blijkbaar geen grenzen 
kent. Het onderwerpen van de aarde is geen doel op 
zich, maar heeft de sabbat als begrenzing. Op de vraag: 
“Wat schiep God op de zevende dag?”, geeft de Joodse 
traditie als antwoord niet: “niets”, maar: “menoucha”  
dat is “rust”!  Gods schepping is pas af als ook de sab-
bat, de rust, het feest is geschapen! De sabbat is dan 
ook een fantastisch geschenk.  
Dat geldt in het bijzonder ook voor de feestdag van de 
zondag, de dag van de opstanding, opstanding tot het 
leven dat die naam verdient. Het leven dat Christus 
voor ons vertegenwoordigt. 
 
Ik besef dat bovengenoemd feest niet iedereen is 
gegund. Ik denk aan mensen die geen baan kunnen 
vinden of die vanwege een slechte gezondheid of een 
handicap niet kunnen werken en zich overbodig en 
nutteloos voelen. Mensen die mogelijk verdrinken in 
verveling en zinloosheid. Zoals er evenmin sprake is 
van feest wanneer je leven enkel slaven en sloven is. 
Bijbels gesproken leven we niet om te werken. Wij 
werken om te leven! Naast brood op de plank wordt 
ons, in ons werk thuis en buitenshuis, in ons vrijwilli-
gerswerk, voldoening, zin en betekenis gegund. Maar 
op sabbat, voor ons dus de zondag, mag je uitblazen 
en op adem komen. Even is het leven zoals het kan 
en zal zijn. Alsof de schepping af is. Mensen die op-
ademen, aan elkaar en aan zichzelf toekomen. Van 
deze dag wordt in Genesis 1 niet gezegd dat deze 
eindigt. Ditmaal staat er niet: “Avond werd het en 
morgen.” In de diepe betekenis van het woord is de 
zevende dag een eindeloze dag! De emotie die hierbij 
hoort inspireerde Oeke Kruythof tot een vers getiteld 
“Het park”:  
 

de lentezon                                         
een vrije dag                                       
ik wandel in het park                        
onbegrensd is de tijd vandaag       
er is geen te vroeg                          
er is geen te laat                              
geen plicht naar links, 
geen plicht naar rechts                  
alleen het nu                                   
dat zich met elke stap verdiept    
de leegte die vol wordt                     
van het onbegrensde  
ik heradem –   
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 het park verlatend  
 bots ik tegen praters  
 drukke alleengaande  
 draadloze praters  
 non-stop wordt hier de tijd  
 ultiem begrensd –  
 
 ik kijk nog even om:  
 welk een weldaad is  
 zo’n park in de stad  
 het is haar levensadem –  
 

Wat voor de sabbat geldt, geldt zonder meer ook  
voor de vakantieperiode, die, wellicht ook voor u, is 
aangebroken. De vakantie is een geboden kans om 
weer een juiste balans te vinden tussen inspanning 
en ontspanning, de tijd te nemen om aan elkaar en 
aan jezelf toe te komen. De vakantie, een bijzonder 
gevulde tijd.  
Ik wens u en jou, thuis of op vakantie, een bijzonder 
goede tijd toe! 
Met een hartelijke groet,  

ds. Wim Blanken 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam, mevrouw Nijland, Groenlo 
 
Op 22 mei 2016 overleed Hanna Nijland – 
Leneman. Zij werd 89 jaar oud. 
Hieronder vindt u de tekst, zoals vermeld op het 
bidprentje, opgesteld door de kinderen en 
kleinkinderen van mevrouw Nijland. 

 
EEN HERINNERING AAN HANNA NIJLAND, WEDUWE 
VAN GERRIT NIJLAND 
Moeder werd geboren te Heelweg op 18 oktober 
1926. 
Nadat ze vader had ontmoet tijdens een bruiloft bij 
de Radstake gingen ze na hun verloving wonen op het 
ouderlijk huis van vader,op de boerderij aan de 
Dankbaarsdijk. Daar werkte ze mee met alles wat er 
te doen was, zoals werken op het land, de varkens en 
de kalveren. Zij kon het heel goed vinden met haar 
schoonmoeder en zei ook vaak:“Ik heb het goed ge-
had bij haar. Er moest hard gewerkt worden, maar zij 
was verwend met mij.” 
Moeder en vader kregen samen 3 kinderen. Helaas 
moesten ze Dini al op 18 jarige leeftijd missen. Dit 
was duidelijk een zwarte periode in hun leven. 
Moeder was er altijd met liefde en zorg voor haar 
gezin en anderen. Ze heeft heel wat kopjes koffie 
gezet voor alle bezoek: Hallo hoe geet ut. Wil ie kof-
fie? Was voor haar één zin. 
Toen vader in 2002 overleed heeft ze na een moeilij-
ke tijd de draad weer goed op gepakt.  De tuin werd 
haar grootste hobby en daar was ze veel in te vinden. 
Groenten uit eigen tuin dat was het lekkerste! Zelfs 
op het laatst was ze daar nog te vinden steunend op 
de schoffel, omdat het lopen niet meer zo wilde. 
Maar altijd weer genietend van de mooie bloemen en 
dat ze alle onkruid er toch maar mooi weer uit had! 
Toen het fysiek en geestelijk wat minder ging ging ze 
met plezier naar de dagopvang in de Molenberg. “Het 
etten was doar zo lekker” zei ze en “ze bunt doar zo 
lief veur mij”. 
Toen ze niet meer wist dat haar huis haar thuis was 
moest zij toch nog verhuizen naar Groepswonen in de 
Molenberg. Daar heeft ze ruim een jaar gewoond en 
werd ze geweldig en liefdevol verzorgd. 
Gelukkig heeft ze samen met Jan, Anette en de kids  
nog tot haar 88ste thuis kunnen wonen. Heel fijn dat 
wij haar de laatste dagen nog thuis mochten hebben. 

 

Vele jaren ben je bij ons gebleven,                                                                                                                                    
voor gezin en kinderen alles gegeven.                                                                                                                              
`t was een leven van grote werkzaamheid,                                                                                                                           
altijd opnieuw weer tot weldoen bereid.                                                                                                                     
God riep je weg uit dit aardse bestaan.                                                                                                                       
Bedankt  voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het overlijden 
van moeder bedanken wij u hartelijk. 

 

Carpe diem 
~~~~~ 

Pluk de dag 
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Bloemengroet, Groenlo 
 
In de maand mei zijn de bloemen met een groet van 
onze gemeente bezorgd bij: 
 
1 mei  de heer Winkel 
8 mei  mevrouw M. Freriks 
15 mei   de heer en mevrouw Bekkenutte 
22 mei  de heer Scheer en mevrouw Jongman 
29 mei  familie Teselink. 
 

 
 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij:               
 
29 mei  fam. Janssen – Duenk 
 Middachtenstraat 23. 
  5 juni  de heer Veerbeek 
              Beumweg 6, Vragender. 
12 juni  fam. Scholten 
 Patronaatsstraat 16/05. 
19 juni  Roosmarijn Leferink  
 De Bree 2 in Lievelde. 
 
 

Giften 
 
Ontvangen via mevrouw C. Lensink 2 x € 10,= voor 
Algemeen Kerkenwerk. 
Ontvangen voor de ouderling bloemendienst € 10,= 
via mevrouw R. Tieltjes; € 10,= via mevrouw H. Ikink 
en € 10,= via mevrouw G. ter Haar. 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je vijanden lief 
 

Jezus zegt in de Bergrede (Matteüs 5 vers 44): ‘ik zeg 

jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie ver-

volgen.’ Dit is het zwaarste gebod dat God de HEER 

ons oplegt. Vergt dit niet het onmogelijke van ons?  
Wilt u liefde voor je vijanden vooral niet sentimenteel 
opvatten, alsof het allemaal rozengeur en maneschijn 
moet zijn. 
Ik interpreteer het zo: laat je gedrag niet door je te-
genstander bepalen maar wil kwaad met goed ver-
gelden. Leef uit je eigen bron, uit de diepte van Gods 
mededogen. Ga met je vijand om als iemand die ooit 
een vriend van je kan worden. 
 
Nelson Mandela, gevangen op Robbeneiland, behan-
delde zijn bewakers steeds met respect, hoe ze hem 
ook sarden. 
Een voorbeeld: dagelijks werden de gevangenen in 
een busje over een weg vol kuilen naar hun werk 
gebracht. De chauffeur reed met opzet extra ruig, 
zodat de mannen door elkaar geschud en geblutst 
werden. Op een dag zei Mandela vriendelijk tegen de 
chauffeur: ik zou het fijn vinden als u een andere weg 
wilt kiezen. De chauffeur deed het! De mèns in de 
beul was geraakt. 
 
Ik noem ook geweldloze weerbaarheid als methode 
om tegenstanders voor je te winnen. 
Martin Luther King heeft dit in praktijk gebracht 
in de strijd van zwarte mensen om gelijke rechten in 
de V.S. De methode had M.L. King van de Hindu Ma-
hatma Gandhi geleerd, die het weer uit de Bergrede 
had meegekregen. 
King was tot in zijn ziel geroerd door Christus, volgens 
wie het beter is om onrecht te lijden dan onrecht te 
doen. Geweldloze weerbaarheid maakt dan ook niet 
weerloos, is niet soft maar maakt juist weerbaar, uit 
kracht van de liefde.  
Het is ongelofelijk fier om je niet te laten meeslepen 
in een spiraal van wraak en haat en geweld, om zo de 
vijandschap te overwinnen. 
 
Grote heiligen als Franciscus van Assisi en Etty Hil-
lesum en martelaren zoals Dietrich Bonhoeffer en 
bisschop Romero 
zijn het die Gods liefde voor velen overtuigend uit-
stralen. 
 

Paul Oskamp 

 

Certo certius 
~~~~~ 

Zekerder dan zeker 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2mtq3isDNAhUF6RQKHVVZApkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/bloemen-collage-combinatie-zomer-111582/&psig=AFQjCNEmGof37KGuHWps3cf3DHHNCZ9CUw&ust=1466837701724144
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Verjaardagen 
 
23 juli   mevr. W.T. Smees 
 Korenbloemstraat 2 
 7135 JS Harreveld 
 77 jaar. 
24 juli   mevr. A.W. Olbach 
 Huttendijk 8, 7134 PV 
 Vragender, 77 jaar. 
26 juli   mevr. J.Meijerink 
 Lijsterbesstraat 2 
 7132 CB, 78 jaar. 
26 juli   de heer G. Kestens 
 Varsseveldseweg 7/01 
 7131 BG, 85 jaar. 
  4 aug. de heer D. Kip 
 Staringstraat 34 
 7131 XB, 83 jaar. 
13 aug. de heer J.S. Gillissen 
 Rossinistraat 10 
 7131 GH, 85 jaar. 
13 aug. mevr. H. van Benthem 
 J. Vermeerstraat 28 
 7131 SB, 77 jaar. 
 
15 aug. de heer A. Bosch 
 Dr. Schaepmanstraat 25 
 7131 ZB, 84 jaar.               
19 aug. mevr. A.K.G. Ansink 
 Esstraat 28 
 7131 CT, 79 jaar. 
20 aug. de heer H.W. Wijers 
 Gruttostraat 11 
 7131 DC, 75 jaar. 
22 aug. mevr. S.C. Maters 
 Patronaatsstraat 20/02 
 7131 CG, 91 jaar. 
25 aug. mevr. A.B. ten Broeke 
 Goudenregenstraat 35 
 7131 XV, 87 jaar. 
25 aug. mevr. J.W. Hillen 
 Schaarweg 6, 7134 PK 
 Vragender, 84 jaar. 
27 aug. mevr. G.A. Sironde 
 Varsseveldseweg 7/44 
 7131 BG, 86 jaar. 
31 aug. mevr. J. Schuurman 
 Esstraat 10/36 
 7131 CT, 84 jaar. 
  2 sep.  mevr. G.J. Eenink 
 Lievelderweg 22 a 
 7131 MC, 86 jaar. 
  4 sep.  mevr. E. Hiddink 
 Franciscanerhof 16 
 7131 CE, 86 jaar. 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van meeleven is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die de aandacht van ge-
meenteleden  zeker op prijs stellen. 
  
 
Agenda Lichtenvoorde 
 
06 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
13 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering V&T 10.00 uur 
15 juli  Open Tafel  11.30 uur 
20 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
27 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
 
03 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
10 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
17 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Moderamen  20.00 uur 
18 aug.  Vergadering ‘Herold’ 20.00 uur 
19 aug.  Open Tafel  11.30 uur 
24 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerkenraad  20.00 uur 
31 aug.   Inloopmorgen  09.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
 
De heer J. Niewold is in verband met de verhuizing 
naar Doetinchem eigenlijk gestopt als secretaris van 
de Commissie van Beheer. Maar zolang er geen 
nieuwe secretaris is benoemd, zal hij de lopende za-
ken blijven behartigen. 
Zowel uitvaartverzorgers als gemeenteleden kunnen 
bij hem terecht. 
Het correspondentieadres van de Commissie van 
Beheer is: 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem. 
Telefoon: 0314-843947 of 0638097150 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
  

 

Circulus vitiosus 
~~~~~ 

Vicieuze cirkel 
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Kerkenraadsvergadering van 25 mei 2016 
 

Presentatie PVG 
Periodiek worden in de kerkenraad organisatie 
en werkgroepen uitgenodigd om te vertellen 
over hun werkzaamheden. Op deze wijze houdt 
de kerkenraad contact en kunnen  informatie en 

vragen worden uitgewisseld. De PVG wordt verte-
genwoordigd door het bestuur bestaande uit Truus 
de  Bruijn (voorzitster), Annie Bosman (secretaresse) 
en Nonja Kip (penningmeesteres). Er is zorg over de 
achter- uitgang van het aantal bezoekers op de mid-
dagen. Een wervingsactie onder de 75+ van enkele 
jaren geleden heeft geen respons opgeleverd. Ook de 
oproep in de kerk om deel te nemen aan het reisje 
heeft geen extra aanmeldingen gebracht. De PVG 
gaat een beleidsplan maken voor de komende vijf 
jaar. De eerste gedachten hierover worden uitgewis-
seld en zijn inbreng voor dit beleidsplan. 
 
Het programma voor de middagen in het seizoen 
2016-2017 is gereed. U zult dit programma aantref-
fen in het jaarlijkse programmaboekje met ook de 
andere activiteiten, zoals de avonden van Vorming en 
Toerusting en bloemschikken.  
Tot slot spreekt de PVG haar dank uit voor de financi-
ele ondersteuning door de diaconie.        
 
Diaconie jaarrekening 2015 
De diaconie presenteert de jaarrekening 2015 voor 
voorlopige vaststelling. Een belangrijke uitgavenpost 
is de nieuwe geluidsinstallatie in de Johanneskerk. De 
kerkrentmeesters hebben hieraan ook bijgedragen. 
De baten en lasten lopen in het algemeen in de pas 
met de begroting. De kerkenraad stemt in met de 
voorlopige vaststelling.  
De jaarrekening wordt nu eerst extern gecontroleerd. 
Na de externe controle volgt de ter visie legging voor 
onze gemeenteleden (publicatie kom in dit blad) en 
dan volgt de definitieve vaststelling door de kerken-
raad.  
 
Kerkrentmeesters  
Per augustus is het pand Rentenierstraat 20 (Ni’je  
Wehmerhof) vrij van huur.  Suggesties voor huurders 
dan wel kopers zijn welkom.  
 
Vacatures 
Voor de openstaande vacature van ouderling Frits 
van Doorn (wijk 4) is nog geen gegadigde gevonden. 
Nieuwe vacatures zijn die van Jan Niewold en vanaf 
volgend jaar Geert Koster, beide kerkrentmeesters. 
Ook hiermee moet de kerkenraad aan de slag. 
 
 
 

Jeugdwerk 
De kliederkerk is voor de tweede keer geweest. Er 
waren drie gezinnen. De oproep in de Elna heeft geen 
resultaat opgeleverd. Wellicht moet een nog iets 
duidelijker beeld worden geschetst. Een suggestie is 
om dit via één van de deelnemende ouders te doen. 
 
Startzondag 
Deze is gepland voor 18 september. Er komt een 
band uit Winterswijk. Het programmaboekje 2016-
2017 zal beschikbaar zijn met een korte presentatie 
van Sjors Tamminga. Na de koffie is er een spel in de 
Johanneshof dan wel een wandeling. Tot slot is er 
wat te eten. Om ca 14.00 uur is het programma ten 
einde. Marion Houwers pakt de coördinatie op. 
 
Kascontroles 2015 
Gecontroleerd worden de Johanneshof, PVG, Bloe-
mendienst, Vredehof en Herold. De controleurs wor-
den benoemd.  
 
Vrijwilligersavond.  
Deze is nog ver weg namelijk 17 februari 2017, maar 
we zijn erin geslaagd een nieuw organisatiecomité 
samen te stellen. Jannie Twigt, Eefje en Herman Tiel-
tjes en Riekie Ruesink hebben toegezegd. Eén per-
soon wordt nog gevraagd.    
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.                                                                  
 

                                                       Namens de kerkenraad 
                                                         Flip de Bruijn, notulist 
 

  
Om naar uit te kijken 

 

Omhuld door stilte en gebed 
gedompeld in de oudheid 

begint mijn reis naar binnen 
 

een mooie, stille zomertijd 
ervaren van verbondenheid 

met liederen en psalmen 
 

verblijven in de eenvoud 
tussen gewijde muren 

een wereld zonder einde 
 

ik laaf mij aan de uren 
alleen dat éne samen 

in natuur en heiligheid. 

 

Rita Balder – Glas 
 



9 

 

 

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Stichting Gave 
 
Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust 
van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij 
te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt 
vrijwilligers om contacten op te bouwen met asiel-
zoekers en hen Gods liefde te laten zien. 
 Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit 
een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onder-
drukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid 
wachten ze of ze mogen blijven. 
Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. 
Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cul-
tuur. Maar gewoon als een persoon. God ziet de 
vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem 
kijken. 
Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een 
vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door 
mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet 
treden. Hem Gods liefde willen doorgeven. 
 
http://www.gave.nl/ 
 
Deurcollectes juli/augustus 
 
3 juli KIA-Jeugdwerk 
 
Vadergesprekken over geloofsopvoeding 
 
Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over 
geloofsopvoeding te volgen. Groot was zijn verbazing 
toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders en moe-
ders blijken vaak op andere manieren met de ge-
loofsopvoeding van hun kinderen bezig te zijn. Om 
vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bij-
eenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen 
nadenken over hun rol in de geloofsopvoeding en het 
voorleven van het geloof in hun eigen gezin. Met de 
collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven 
uitbreiden in het hele land. 
 
10 juli Kerkradio 
 
17 juli Orgelfonds 
 
24 juli Eigen project diaconie (st. HoPe) 
 
31 juli Pastoraat 
 
7 aug. Energie 
 
14 aug. KIA-Zending 

Onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch 
eiland Nias 
 
Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen 
onder de armoedegrens. De helft van de bevolking 
heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil stude-
ren, vertrekt naar een ander eiland en keert meestal 
niet terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort 
aan predikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten 
en leken op Nias toe om boeiend en relevant te pre-
ken, maar ook om hun gemeenten voor te gaan in 
diaconale taken. De kerk helpt gemeenten bovendien 
bij het opzetten van kleinschalige kredietprogram-
ma’s. De collecteopbrengst wordt gebruikt voor trai-
ningen en toerustingsmaterialen.  
 
21 aug. Family Help Program 
 
28 aug. Onderhoud gebouwen 
 
Opbrengsten collectes mei 

 

  1 mei KIA Miss. Werk en Kerkgroei    € 58,70  
  8 mei San Paulo    € 60,29  
15 mei KIA-Zending                 € 103,92  
22 mei Plaatselijk kerkenwerk   € 38,82  
29 mei Herold      € 56,73 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 
 
 
 
 

 
Op reis met God 
 

Ik zie U in de rotspartijen, 
eeuwen gevat in ruige steen, 

een woeste schoonheid om mij heen 
boven diep liggende valleien, 

 
ik zie U in de diepe dalen, 

smal als de loop van een rivier, 
zilver getint op groen papier, 

schitterend in de zonnestralen, 
 

ik zie U in de blauwe luchten, 
de weiden en het golvend graan, 
ik zie uw naam geschreven staan 
in bloemen en in wilde vruchten, 

 
en elke nieuwe dag die ik verwonderd groet 
is er uw adem die uw schepping leven doet. 

 
Jan Mul 

 

http://www.gave.nl/
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Reisverslag stichting HoPe 
 
De diaconie ondersteunt een project van stichting 
HoPe (Holand Peru). Hieronder een reisverslag van 
Anja Eppingbroek van haar bezoek aan Peru namens 
deze stichting.  
 
Projectbezoek Ternura II en meer … 
 
Van 22 april t/m 8 mei 2016 was ik opnieuw in Peru 
en heb ik in het kader van het onderwijsprogramma 
Ternura II meerdere projecten van Stichting HoPe 
bezocht. Ik mocht o.a. een aantal van de scholen 
bezoeken waar ik vorig jaar de leerkrachten heb be-
geleid in het verbeteren van het klassenmanagement 
en waar ik samen met hen structuur heb gebracht in 
de inrichting van de klaslokalen. Natuurlijk was ik erg 
benieuwd hoe de situatie intussen was en naar de 
ervaringen van de leerkrachten. Het was erg goed om 
meer rust en werkplezier te zien bij de leerkrachten 
én de kinderen, en dat de doorgevoerde veranderin-
gen stand hebben gehouden en voor verbeteringen 
hebben gezorgd. Samen met collega’s van HoPe heb 
ik tevens observaties gehouden op deze scholen om 
de ontwikkeling van de competenties van de leer-
krachten en het sociaal welbevinden van de kinderen 
in kaart te brengen en te evalueren. Voor een aantal 
scholen hebben we na ons bezoek meteen nieuwe 
lesmaterialen ingekocht en een paar dagen later aan 
ze uitgereikt, met de daarbij behorende advie-
zen/ideeën voor het gebruik van deze materialen. 
 
Op de scholen in Chaullacocha, Chupani en Yanamayo 
hebben we aan alle kinderen rode truien uitgedeeld 
die gebreid zijn door de vrouwengroep van Racchi. 
De komende periode zal het erg koud worden en dan 
is het maar wat fijn dat de kinderen een extra warme 
trui aan kunnen trekken die qua kleur prachtig past 
bij hun originele kleding.  
 

 
Er zijn 100 scholen die participeren in het Ternura II 
programma. Ik heb er nu slechts een aantal kunnen 
bezoeken in deze twee weken. Het is een hele klus 
om alle scholen de nodige begeleiding te geven, iets 
wat alleen met heel veel inzet van HoPe gerealiseerd 

kan worden. Ik vind het geweldig om te zien dat het 
goed gemotiveerde team van HoPe Peru er alles aan 
doet óm het gerealiseerd te krijgen. Hierbij was en is 
natuurlijk de ondersteuning door de werelddocenten 
van Edukans tevens heel belangrijk. 
 
Samen met Mieke, directeur van HoPe Peru, en Julio 
heb ik o.a. ook scholen bezocht in de provincie 
Chumbivilcas, scholen die deelnemen aan het Ter-
nura-programma, maar ook scholen die niet deelne-
men aan Ternura. Dit om het verschil te zien tussen 
de betreffende scholen wat natuurlijk wel erg inte-
ressant is. Al snel viel toch het ontbreken van struc-
tuur op en de soms grotere wanorde qua inrichting 
van de lokalen. Tijdens de gesprekken was er een 
duidelijke hulpvraag vanuit de leerkrachten en toon-
den zij wel degelijk interesse in het Ternura-
programma. Dit alles zal later binnen HoPe besproken 
worden, net als de resultaten van het overleg dat 
gevoerd is met de verschillende regionale onderwijs-
instanties van de districten Cusco en Chumbivilcas. 
Enkele vertegenwoordigers van het district Cusco zijn 
met ons mee geweest op projectbezoek in Tiracan-
cha. 

 
 
Naast de rondgang op de scholen heb ik tevens een 
bezoek gebracht aan het brandwondencentrum in 
Cusco, dat nog tot het einde van dit jaar op steun van 
HoPe mag rekenen. Dat die steun hard nodig is blijkt 
o.a. op de afdeling fysiotherapie, waar onvoldoende 
middelen voor handen zijn en waar een fysiothera-
peute de patiënten zo goed mogelijk begeleidt met 
de middelen die er zijn. Deze afdeling heeft een diepe 
indruk op mij achter gelaten: ik vond het heftig om te 
zien hoe jonge en oudere patiënten in sobere en on-
hygiënische omstandigheden moeten genezen van 
hun vaak ernstige brandwonden. Het was goed om te 
zien hoe de gezichtjes van de kinderen opklaarden bij 
Ana Lucia, de activiteitenbegeleidster van HoPe die 
op een leuke en creatieve manier de kinderen bezig-
hield.   
 
Een bezoek aan de bibliotheek in de achterstandswijk 
Villa Maria mocht natuurlijk niet ontbreken in mijn 
programma, daar dit project al geruime tijd onder-
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steund wordt door de bibliotheek uit mijn woon-
plaats Lichtenvoorde. Een deel van het dak van de 
bibliotheek is erg slecht, waardoor een gedeelte niet 
gebruikt kan worden. De bibliotheek in Lichtenvoorde 
start begin juni hiervoor een actie. Verder draait het 
project erg goed. Drie onderwijskrachten begeleiden 
de kinderen met hun huiswerk en Maribel onder-
houdt tevens de contacten met de scholen en de 
ouders van de kinderen. Op het moment dat ik er 
was, was het er rustiger dan anders doordat kinderen 
langer op school bleven om een dansje te oefenen 
voor Moederdag, een dag die hier als een echte 
feestdag wordt gevierd.   
 
In Tiracancha, in de kleutergroep van juf Aïda kom ik 
jaarlijks en hier viel mij meteen het door haar verbe-
terde klaslokaal op, iets waar ze duidelijk  en terecht 
trots op was. Hier heb ik namens Dadakids flitspoet-
sers aan de kinderen mogen uitdelen. Deze kinder-
tandenborstels bevatten een lampje dat gedurende 
twee minuten blijft knipperen tijdens het poetsen. De 
kinderen leren zo spelenderwijs hoe lang ze moeten 
poetsen. Dit past heel goed binnen het Ternura II 
programma, omdat hierin ook een gedeelte van de 
gezondheidszorg is opgenomen. Inmiddels heb ik van 
Aïda bericht ontvangen dat er met heel veel plezier 
gepoetst wordt, belangrijk en erg leuk! 
 
Wat ik absoluut niet wil vergeten te vermelden is dat 
ik prachtige spulletjes heb ingekocht voor de verkoop 
in Nederland bij Alicia, een jonge vrouw die al vanaf 
haar 6e jaar betrokken is bij het bibliotheekproject 
van HoPe. Prachtig om haar op deze manier te kun-
nen ondersteunen bij haar bedrijfje. 
 
De twee weken zijn voorbij gevlogen. Ik heb veel 
gedaan, veel gezien en volop genoten van de project-
bezoeken, van het weerzien van lieve bekende men-
sen, maar ook van het leren kennen van nieuwe lieve 
en betrokken mensen zoals Mieke. Ik wil hen allemaal 
heel hartelijk danken voor deze twee opnieuw fantas-
tische weken.  
 
                                                                Anja Eppingbroek 
                                                  Vrijwilliger Stichting HoPe 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Delen 

 

Het verhaal van de wonderbare spijziging  

(Johannes 6) begint zo, dat een jongen vijf broden en 

twee vissen die hij van thuis had meegekregen, be-

schikbaar stelt. Jezus verdeelde die onder de menigte  

en allen werden verzadigd.  

 

Hoe kan dat? Ik stel me voor dat toen die jongen gaf 

wat hij had, vele anderen over de brug kwamen met 

wat zij bij zich hadden. Dan is het wonder van de 

wonderbare spijziging, niet dat Jezus een kunstje met 

voedsel doet maar dat mensen gaan delen wat zij 

hebben. Samen leef je dan van Gods gulle overvloed. 

 

Want in het middelpunt staat Jezus. 

In Gods naam geeft hij alles, geeft hij zichzelf, zonder 

iets achter te houden.  

Zo kan Jezus zeggen: ik ben het brood dat leven 

geeft. 

Wie God zegt, zegt overvloed, overgave, 

trouw tot in de dood.  

 

Dat moet je zelf ontdekken, 

door uit die overvloed te leven. 

Dat is, net als bij het Avondmaal, 

een zaak van breken en delen. 

Dan leef je royaal. 

 

Paul Oskamp 

 
 
      
      
      
  
   
 
 

 

 
Cum finis est licitus, etiam media sunt licita 

~~~~~ 
Als het doel geoorloofd is, zijn ook de middelen geoorloofd. 
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Vieren, Groenlo 
 
Verborgen omgang                                                       
   O Heer, Gij zijt mijn God 
   U zal ik verheffen, uw naam loven,  

want Gij hebt wonderen gedaan. 

  

Ons leven rust in uw hand  
laat ons daaruit niet vallen.  
U wilt het allerbeste voor ons 
liefde, geluk, vrede en gezondheid. 

 

Richt voor ons een feestmaal aan 
“van vette spijzen en belegen wijnen 
zie, deze is onze God, van wie wij 
hoopten, dat Hij ons zou verlossen.” 

 

Dat wij ons doen en laten  
afstemmen op de verborgen  
omgang met U. 
 

Dit gebed van dr. Jurgen Beumer (bundel “Op de 
drempel”) is, na Pinksteren, mij uit het hart gegrepen. 
Het vertolkt zo goed wat wij mogen geloven, ook al 
botsen ons geloof en onze ervaring nogal eens. Op  
dat  moment  kunnen  we  iets  leren  van  de kerk der 
Reformatie die, keer op keer, heeft benadrukt dat wij 
niet buiten de geschiedenis van Israël, noch buiten 
Jezus Christus om, over God moeten spreken. Op de 
zondagen na Pinksteren opent de Geest onze ogen 
voor de betekenis van het Evangelie van Pasen. Dit 
Evangelie stemt ons hoopvol.  

 

Op zondag 10 juli zingen we God lof met de woorden 
van psalm 33. Een lied dat we lezen en zingen. De 
dichter benadrukt hoezeer God bij ons leven betrok-
ken is. Hij laat Zich kennen door paal en perk te stel-
len aan de machten die dood- en lamslaan. Achter 
deze blijde boodschap wordt echter in het Evangelie 
op deze zondag, Marcus 7:31-38, een vraagteken 
geplaatst. Jezus ontmoet een mens die doofstom is. 
Iemand die de vogels niet hoort zingen, de wind niet 
door de bomen hoort waaien, die slechts lippen ziet 
bewegen, maar geen stem hoort. Niet weet of ’t mis-
schien over hém gaat, met als mogelijk effect: een-
zaamheid, je onveilig, je buitengesloten voelen. Een 
ervaring die we wellicht herkennen. Wat mag iemand 
die er zo aan toe is van Jezus verwachten?  

 

Op zondag 24 juli staan we stil bij Marcus 5:1-20. 
Jezus ontmoet een man die in de war is. Een mens  
vol angst. Okke Jager schreef ooit: 

Verraadt ons aller angst zich niet  

in wie het leven weerloos liet?  

de glasglans stemt de blazer mild  

de kaarsvlam vormt de hand tot schild  

de krokus wijst beton zijn grens  

hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 

 
Jezus vraagt de man naar zijn naam. Aan het begin 
van onze jaartelling was Israël bezet door de Romei-
nen. Toentertijd heetten legertroepen “legioenen”. 
Zo noemt de bezeten man die Jezus ontmoet zichzelf: 
“Legioen is mijn naam, want wij zijn met velen.” 
Angst gaat ten koste van kwaliteit van leven. Het 
Evangelie op deze zondag geeft antwoord op belang-
rijke vragen: “Hoe kunnen we onze angst te boven 
komen? Wat helpt er tegen angst?” Jezus maakt dui-
delijk dat Zijn Vader een God is die ons redt uit de 
angst. Die helpt en ruimte schenkt. Uit de brieven 
lezen we Romeinen 8:18-26.    

 
 
Op zondag 7 augustus wordt u uitgenodigd voor een 
dienst van Schrift en Tafel. Op de zondagen na Pink-
steren grijpen we vooruit op het visioen dat God deze 
aarde herschept en mensen uit alle windrichtingen 
elkaar zoeken en vinden. Jesaja, de profeet, ziet ’t al 
gebeuren. We lezen Jesaja 25:6-9.  Het Evangelie op 
deze zondag, Marcus 6:30-44, de geschiedenis over 
de eerste wonderbare spijziging, vertelt dat 'leven'  
breken en delen is. In het brood dat  dankzij  onze 
inzet iedere dag bij ons op tafel ligt, liggen we zelf op 
tafel, delen we onszelf uit. Op dat moment gebeurt 
het wonder opnieuw. 

 
Op zondag 14 augustus mag ik voorgaan in Zorgcen-
trum De Molenberg. ’t Is voor mij de eerste keer, dus 
een nieuwe ervaring. 
 
In de dienst op zondag 21 augustus staan we op-
nieuw stil bij een verhaal uit het leven gegrepen. In 
Marcus 6:45-52 (Jezus gaande over het water) heb-
ben de discipelen “wind tegen”. Bij tijd en wijle ons 
aller ervaring. Ieder heeft zo zijn of haar eigen ver-
haal. Het Evangelie op deze zondag vertelt hoe angst 
overwonnen wordt én wat ook ons over het water 
doet lopen. De brieflezing is Openbaring 21:1-5a. 
Goede diensten toegewenst!  

ds.Wim Blanken 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.xead.nl/resize/500-500/upload/2a50e2982f523b2367971cf38825342cYW5nc3QuanBn.jpg&imgrefurl=http://kellert.plazilla.com/page/4294980524/angst-en-dwangstoornissen&h=318&w=398&tbnid=zydd9rk-n1u1tM:&docid=c17ifGsTgVV6ZM&hl=nl&ei=oINZVoi5LcaAPt_sr7gL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIie6F9rLJAhVGgA8KHV_2C7c4ZBAzCCgoJTAl
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Startzondag, Groenlo 

Op de startzondag 11 september 2016 staat onder 
meer de ark van Noach centraal. De ark is een soort 
“bewaarkist” waarin God mensen en dieren bewaart 
voor de wereld die Hem voor ogen staat. Ten 
behoeve van de startzondag wordt u uitgenodigd een 
“leef of bewaarkistje” te vullen. Een doosje, waarin u 
enkele zaken legt, die voor u belangrijk zijn. Een foto 
wellicht. Een bericht uit de krant. Een ansichtkaart! 
Een sieraard. Of een ander voorwerp. 

De vraag is: Uit welk vaatje put u hoop? Wie of wat 
schenkt u moed? Wie of wat is u dierbaar? Wat 
gaf/geeft aan uw leven richting?  

 

 

 

 

 

Tijdens de dienst zal iemand zijn/haar bewaarkist 
‘uitpakken’ en zijn/haar verhaal doen. 

Na de dienst is er een gezellig samenzijn. Eerst is er 
koffie,thee en wat lekkers! En natuurlijk voor de 
kinderen ranja. 
De kinderen mogen na de dienst het eerst de kerk uit. 
Zij mogen samen met een juf(?) naar de kindertafel. 
Hier liggen knutsel- en tekenspullen ten overvloede, 
zodat ze lekker bezig kunnen zijn.  
Dan is er ook een aantal organisaties dat zich graag 
aan u voor wil stellen. Deze hebben een tafel klaar 
staan met spullen die ze willen presenteren. Ze willen 
laten zien wie ze zijn en wat ze doen in onze 
samenleving. En natuurlijk bent u vrij om vragen te 
stellen en met ze in gesprek te gaan.  
Voor mensen die ook een bewaardoos hebben 
meegenomen en deze willen delen met anderen: zij 
kunnen in groepjes gaan zitten en er met elkaar over 
praten.  
Als afsluiting is er soep met een broodje. De 
verwachting is rond een uur of twee af te sluiten.  
U ziet: er is voor jong en oud iets te doen en we 
hopen dat u in groten getale hierbij aanwezig wilt 
zijn. 
Het zou organisatorisch heel fijn zijn als u zich op wilt 
geven voor de lunch en voor de bewaarkistjes. Dan 
weten we ongeveer waar we rekening mee kunnen 
houden.  

Hiervoor liggen intekenlijsten in de kerk. Maar u kunt 
zich ook bij Joke Bekkenutte of Roos Weetink 
opgeven. Graag tot dan!!! 

Namens de voorbereidingscommissie, 
Roos Weetink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zegen in donkere dagen 
 
Zegen ons in donkere dagen 
Zegen ons in sombere dagen 
als de luchten grijs zijn 
als de zon verborgen blijft 
als alles hetzelfde lijkt 

 

Zegen ons dan met  
  het licht van nabije mensen  
Zegen ons dan met  
  het licht van een hartelijk gebaar 
Zegen ons dan met  
  het licht van een vriendelijke groet 

 

Zo vragen wij op deze dag 
Marinus van den Berg 
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Een groet uit Doetinchem 
 
De verhuizing van Lichtenvoorde naar Doetinchem is 
goed verlopen. Vanaf 2 mei zijn we gedurende zes 
weken druk geweest met klussen en dergelijke. Maar 
nu, in de tweede week van juni, is het nieuwe appar-
tement al aardig op orde. 
Lichtenvoorde is nu, na een periode van ruim 17 jaar, 
verleden tijd, waar wij met voldoening op terug mo-
gen kijken. Het waren goede jaren, mede dankzij een 
fijne kerkgemeenschap. We voelden ons bij jullie 
thuis en daar zijn we erg dankbaar voor. Onze in-
breng voor de kerk deden we met plezier en daar 
kregen we veel voor terug. 
Nu beginnen we aan een nieuwe periode in ons le-
ven, maar de goede tijd in Lichtenvoorde blijft in onze 
herinnering. 
Of het hier in Doetinchem net zo prettig wordt zal de 
tijd ons leren. 
Wij danken iedereen voor de gesprekken, de vriend-
schap, de hartelijkheid en wie weet hoe onze wegen 
elkaar nog eens kruisen. 
Een hartelijke groet en ‘ga met God’. 
 
                                                        Jan en Nettie Niewold 
                                                          Willy Brandtplein 242 
                                                           7007 LH Doetinchem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKZ-dienst in de Johanneskerk 
 
Op 10juli is er, voor de zomervakantie, nog één keer 
een KZ-dienst. Deze keer geen draaiorgeltje maar een 
andere invulling. Met een keuzeprogramma: blijf ik in 
de kerk, of ga ik wat anders doen?  

 
En voor dat ‘anders’ is 
het wenselijk om een 
fototoestel (of je mo-
bieltje) mee te ne-
men. We gaan name-
lijk op pad voor een 
foto-opdracht.  

 
Wat die opdracht precies is? Kom daar voor op 10 juli 
naar de Johanneskerk! Iedereen is van harte welkom! 
 
 

Startzondag Lichtenvoorde op 2 oktober 
 
De startzondag in de Johanneskerk is, anders dan in 
het verslag van de kerkenraad, niet op 18 september. 
Vanwege het verblijf in dat weekend van een aantal 
gemeenteleden in Herold wordt uitgeweken naar 
zondag 2 oktober. De dienst op 18 september is wél 
met medewerking van de PGW-band uit Winterswijk 
en dit belooft een heel feestelijke dienst te worden. 
 
 
 

 
 

 
 

Kieken wat ’t wodt...  1 
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We voeren actie voor Christina! 
 
Wie de kerkdiensten af en toe, of vaker, bezoekt 
weet vast wel wie Christina is. Regelmatig komt  ze in 
onze kerk. Samen met haar kinderen Gracia en Amos. 
De laatste twee zijn hier geboren en gaan al een tijdje 
naar school. Spreken uiteraard alleen Nederlands. 
Christina woont hier al een jaar  of zeven. Ze wordt 
gewaardeerd om haar bijdrage aan onze samenle-
ving. Helpt een zieke buurvrouw, is geliefd bij de an-
dere ouders op school, heeft op eigen initiatief Ne-
derlandse les (mag nog niet officieel want daarvoor is 
een status nodig), kortom, ze doet er zelf alles aan 
om te integreren. Haar man woont hier al meer dan 
dertien jaar. Hij heeft werk en een verblijfsvergun-
ning. De kinderen mogen inmiddels ook blijven.  Al 
meerdere keren heeft Christina  een verblijfsvergun-
ning aangevraagd. Onlangs kreeg ze weer te horen 
dat die is geweigerd. Dat zou betekenen dat zij alleen 
terug moet reizen naar Angola. Omdat wij vinden dat 
dat een onmogelijke beslissing is probeert de diako-
nie  of er nog iets tegen uitzetting ondernomen kan 
worden. Onder andere door handtekeningen te ver-
zamelen.  
En door contact met haar advocaat en Vluchtelin-
genwerk. Mocht u nog niet getekend hebben, Elfrie-
de Meijer verzamelt de handtekeningen. We blijven 
ervoor gaan. En, zoals Christina vaak zegt, vertrou-
wen op God.   
                              Marja Koster      
 
Klankbordgroep Gemeente Oost Gelre inzake 
opvang vluchtelingen en vergunninghouders. 
 
Graag wil ik wat informatie doorgeven aan de lezers 
van Op Weg. Vanuit  de diaconie zit Frits Schutte in 
de klankbordgroep van de gemeente Oost Gelre die 
zich buigt over de huisvesting van vluchtelingen en 
vergunninghouders. Ik heb zitting (zoals dat heet) als 
burger. In de klankbordgroep zitten mensen uit de 
kerkdorpen, iemand van de moskee in Groenlo, ie-
mand van de R.K parochie, mensen uit het bedrijfsle-
ven, van besturen kleine kernen, van Vluchtelingen-
werk, kortom allerlei geledingen zijn vertegenwoor-
digd. Iedereen weet dat het huisvesten een enorme 
klus is.  Een omvangrijk probleem nu de wereld her 
en der letterlijk en figuurlijk in brand staat. 
 
 De gemeente heeft aangegeven te willen meewer-
ken aan de opvang van maximaal 200 asielzoekers. 
Over een mogelijke locatie  is het COA (Centrale Op-
vang Asielzoekers) in gesprek met een partij. De ge-
meente Oost Gelre neemt zelf geen deel aan deze 
gesprekken.  
 

Daarnaast is de gemeente verplicht om een aantal 
vergunninghouders (dat zijn personen die hier mini-
maal vijf jaar mogen blijven) te huisvesten. Het aantal 
is aangepast aan de grootte van de gemeente. Het 
valt niet mee om voldoende woonruimte binnen de 
bestaande corporaties vrij te maken voor deze laatste 
groep. Vandaar dat de gemeente ook een oproep 
heeft gedaan aan individuele huiseigenaren. De con-
structie is als volgt: de gemeente Oost Gelre is huur-
der en beslist welke vergunninghouders geplaats 
worden. De gemeente Oost Gelre zorgt dat het pand 
na vijf jaar weer in oorspronkelijke staat gebracht 
wordt. Dit is belangrijk om te weten.  
Om een inzicht te geven in de voor onze gemeente 
vastgestelde aantallen: Voor 2016 zou het gaan om 
91 personen (achterstand van 16  +  35 de eerste 
helft van het jaar +  40 de tweede helft van het jaar). 
Op 12 mei waren 36 mensen gehuisvest. Kortom, nog 
55 te gaan. Het betreft hier mensen die nu nog in een 
AZC wonen maar die daar plaats moeten maken voor 
'nieuwe' vluchtelingen. Ze hebben hun screening al 
achter de rug via de IND. 
 

Bij het huisvesten van vergunninghouders bestaat de 
voorkeur om de aantallen door spreiding binnen de 
gemeente klein te houden. Dat zal de integratie be-
vorderen. Verder zoekt men naar huisvesting die niet 
te afgelegen ligt. Mensen moeten bijvoorbeeld  met 
openbaar vervoer naar Winterswijk kunnen voor 
taallessen. Kinderen moeten binnen een redelijke 
afstand van de school wonen. 
 

Vanuit de samenleving wordt nogal eens heftig gere-
ageerd op het feit dat het vaak meer mannen dan 
vrouwen betreft. Dit wordt deels veroorzaakt door 
het feit dat de reis te gevaarlijk geacht wordt voor 
vrouw en kinderen. De mannen hopen als ze hier een 
vergunning hebben hun gezin op een veilige manier 
te mogen laten overkomen. Niet zo'n vreemde ge-
dachte lijkt me. Voor de duidelijkheid dus, het gaat 
vaak ook om getrouwde mannen.  
 

Momenteel zijn er geen grote ontwikkelingen. Als 
platform komen we eind augustus weer bij elkaar. 
Dan buigen we ons verder over de kwestie van de 
huisvesting van de vergunninghouders. 
 
Mocht u verder informatie willen, dan kunt u altijd 
contact opnemen met de heer Brandt Keegstra. Hij is 
communicatieadviseur van de gemeente Oost Gelre , 
aanspreekpunt vluchtelingenopvang en voorzitter 
van de klankbordgroep. tel:  0544 - 39 35 52. Mail: 
vluchtelingen@oostgelre.nl. 
 

U mag mij natuurlijk ook altijd aanspreken.  

 

                                                                         Marja Koster 
 



16 

 

 

GELEUF ’T NO MAOR 
 

 
Muurkes optrekken? 
 
Zondagmorgen ton ik wakker werd wist ik nog neet 
dat ik naor de kerke zol gaon. Wi-j hadden 't d’r wal 
effen ovver ehad maor wieter wazze wi-j nog neet 
ekommene en 't was negen uur. Ik hadde de wekker 
ok neet ezet en normaal do ik dat wal op zondag. Jan 
most ’s morgens 't wark doon en was ok nog neet 
binnen. Meestal betekent dat dan dat d’r wat bie-
zunders an de hand is en zo was 't ok. Een flinke ge-
boortegolf en dat breg 't neudege wark met zich met. 
Ton hee um half tien binnenkwam stellen hee veur 
um naor 't kapelleken in Sinderen te gaon en dat 
vond ik 'n good plan. Wi-j hadden zo nog mooi effen 
rustig de tied, want de dienst daor begon um elf uur. 
't Is altied zonnen fijnen gang naor dat kleine histori-
sche kerkjen. I-j loopt dan zo tussen de grote beume 
deur en komt dan in een klein, intiem en eenvoudeg 
kerkjen, waor a-j de andacht d’r makkelek bi-j könt 
hollen. Ruumte veur völle afleiding is d’r neet. 't Kerk-
jen was trouwens aardeg gevuld en wi-j zaten veuran.  

 
Tiedens de praeke most ik denken an de praeke van 
ds. Zeldenrijk met 't Pinsterfeest in de Zuderkerke. 
Iets daorin was mien heel good bi-j-eblevvene. Hen-
drik-Jan had 't aover muurkes optrekken. Hee begon 
d’r aanvankelek 'n betjen veurzichteg ovver. De Heili-
ge Geest tolaoten in ow laeven. Ho makkelek doot 
wi-j dat? Of trekke wi-j net zo makkelek 'n muurtjen 
op at 't ons neet past of at wi-j d’r neet an wilt, of 
neet dörft. Ik bekenne metene dat 't mien neet onbe-
kend was. Soms hebt wi-j toch heel stark 't geveul dat 
iets wal, of beslist neet mot en toch könt wi-j dat 
geveul negeren of in de wind slaon. En dan neet zo 
van: laot de Geest maor waejen, want dan zol 't wel-
licht nog good kommen, maor richteg negeren of 
arger; 'n muurtjen optrekken. Ik wil d’r niks met te 
maken hebben. Ds. De Pender in’t Kappeleken had 't 
ovver de discipline van 't geleuf. Wi-j wilt niks te ma-
ken hebben met strenge regeltjes. Zoas dat vrogger 
ging daor schoppe wi-j met onzen modernen kiek op 
de dinge hard tegenan. Zelf ken ik 't heel good van 

vrogger. Op zondag waren d’r regels: Neet breien, gin 
ijsjen, gin optocht in Lechtenvoorde kieken, neet 
zwemmen, zeker neet naor Darklight bi-j ’t Goorzicht. 
En alle eventuele overtredingen gingen gepaard met 
'n enorm schuldgeveul. 
 
Gertjan de Pender vergeleek 't met 't begin van 'n 
schooljaor. A-j as leraar dan 'n betjen streng bunt en 
flink de regels bepaalt, he'j daor 't hele jaor gemak 
van. Langzaam kö'j dan wat minder strak worden en 
is d’r ruumte veur leuke en gezellege dingen. Ho hard 
wi-j ok teggen regels anschopt en ho vri-jgevochten 
wi-j ok bunt tegenwoordeg, met regels en discipline is 
meestal niks mis. Starker nog, wi-j hebt ze allemaole 
neudeg um good en fijn en veileg met mekare te lae-
ven. Zo hef God 't ok bedoeld. Eerst kwammen de 
olde wetten en geboden en ton Jezus terugge ging 
naor de hemel, veulen de mensen zich as wezen. Ton 
gaf hee hun zien Heiligen Geest. Een biezunder ge-
schenk waorvan de weerde neet altied volop onder-
kend wordt. 't Is neet bedoeld um ons lieke te zetten, 
of iets wat ons wal 's effen good in de gaten zal hol-
len, of wi-j wal ovveral an voldoot. 
Nee, ik zee 't meer as iets wat ons kan beschermen 
en wat d’r altied is as wi-j 't neudeg hebt. Niks wordt 
ons op-edrongene en dat zal hee ok nooit doon. Wi-j 
hebt ne vri-jjen wil ekreggene hoewel God echt wal 's 
mot ingriepen in ons laeven of ons doon. Of wi-j ons 
daor altied wal van bewust bunt is 'n tweede. 't Is 'n 
heel biezunder iets en 't hef ons letterlek en figuurlek 
neet as wezen achter-elaoten. God is steeds heel 
dichte bi-j ons. Een heel groot goed, maor dat breg ok 
verantwoordelekheid met zich met. Welke keuzes 
make wi-j? Trekt wi-j bi-j ieder ding wat ons neet 
ansteet 'n muurken op? Könt wi-j vanuut 'n geza-
meleke basis laeven en ons geleuf belaeven en delen. 
Zo vake heure wi-j hier zeggen: 'Ik heb d'r neet zo-
völle meer met' of  'ik belaeve 't op mien eigen mane-
re, daor heb ik de kerke neet bi-j neudeg.' Wi-j zeet 't 
gebeuren dat de kindere d’r niks meer met hebt. 
Misschien dat ze thuus wal enorm afgeft op bidden 
an taofel of de kerkgang, laot staon gesprekken ovver 
't geleuf, en dat de olders daor uutendeleke in met-
gaot. Wal zo makkelek as iedere kere dee discussies 
of dat oeverloze gepraggel ovver 't geleuf. Olders 
trekt zich 'n betjen terugge daorin. 
 
Mensen wordt ok te völle in beslag enomme deur eur 
wark of andere dinge en wilt den enen zondag toch 
op zien minst lekker uutslaopen en samen ontbijten. 
Daor is normaal al ga gin tied meer veur, dus de zon-
dag is ons heileg… dus...weer 'n muurken. Allemaole 
muurkes dee-t wi-j optrekt en zelfs rondum ons hen 
bouwt. Wi-j zet onszelf vaste en denkt 't zo wal te 
redden. De Heilige Geest könt wi-j d'r neet meer bi-j 
gebroeken. At zich d'r den ok nog met geet bemeu-

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5PObz5jNAhUFPhQKHWO3CFQQjRwIBw&url=http://mapio.net/a/57831454/&psig=AFQjCNFlZoThIAziZRbpUxUZunZygxB7kw&ust=1465481785547222
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jen. At ons den ok al te kort an de veter kump, dan 
worde wi-j jao an alle kanten elaefd en dat is iets wat 
wi-j neet wilt. Vrogger most d'r van alles en no zölle 
wi-j 't zelf wal beslissen. Daor wille wi-j gin naar ge-
veul bi-j hebben en al helemaol gin schuldgeveul. En 
zo kan 't windstille worden in ons geleuf. 
 
Allemaole herkenne wi-j d'r wal iets van. Periodes dat 
de wind, de Geest vri-jelek deur ons laeven kan 
waejen en dat wi-j ons top veult en alles ankunt. 't 
Geveul van dichte bi-j Jezus te waen. 't Intens erva-
ren. En dan dee andere momenten. Dat hoeft neet 
ens te waen umdat 't slecht met ons geet of deur 
zeekte en naregheid. Juust in periodes at 't good met 
ons geet. Alles verlöp veurspoedeg en wi-j hebt alles 
good op de riege. Dat bunt de momenten waorop 't 
belangriek is um op te letten. De discipline te vinden 
um zondags dat bedde uut te kommen en de olde 
regelmaot van huus uut op te volgen en naor Gods 
huus te gaon. De dinge in de kerke dee ow neet 
anstaot naost ow te leggen, want völle is bedacht 
deur Gods grondpersoneel en dee wet ok neet alles. 
Laot wi-j daor begrip veur hebben. Volmaakt is 't 
nargens en weglopen of wegblieven is de weg van de 
minste weerstand. En al sprök 'n dienst neet zo an, 
wat zeker kan gebeurn, wi-j kriegt altied iets belang-
rieks met. Veurdat wi-j de kerke uutloopt kriege wi-j 
ho dan ok de zegen met, in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Dus laote wi-j de muurkes 
afbreken of in ieder geval d’r ovverhen stappen. 
Want at de Geest um ons hen kan waejen, kan landen 
in onze ziel, worde wi-j neet vaste ezet of beperkt. 
Integendeel dat göf 'n enorme vri-jheid. Dan wedde 
wi-j vanzelf wal of iets good is of neet, of iets mag of 
neet mag. Neet te begriepen maor ja…..deur de 
Geest könne wi-j geleuven zonder te begriepen. Jaze-
ker zo krachteg! Heel belangriek…..  
Laot maor waejen dus!       
 
                                                            Aleid Bongen-Luiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oecumene, Groenlo 

 
Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak 

 
Zo luidt het motto van de acties die vele kerken, ker-
kelijke instanties en christelijke organisaties in Neder-
land het laatste half jaar hebben ondernomen om de 
christelijke gemeenschappen in Syrië en Irak een hart 
onder de riem te steken. 
 
In een open brief aan politiek Nederland roepen zij 
de Nederlandse regering op om alles in het werk te 
stellen om de christenen in deze landen te bescher-
men. 
 
Voor de gehele tekst van de brief verwijzen wij u 
graag naar de website van de St. Paulusparochie en 
de PKN-gemeente: www.stpaulusparochie.nl → oe-
cumene en www.pkn-lichtenvoorde.nl → activiteiten 
→ oecumene Groenlo. 
 

Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievel-
de 

 
IKA vakantieweek Doorn 

 

Zaterdag 7 mei werden we in Doorn verwacht in het 
voormalig F.D. Roosevelthuis, nu het vernieuwd is 
heet het Nieuw Hydepark. We waren de eerste gas-
ten in het nieuwe Hydepark. 
Het thema in die week was dan ook ‘oud en nieuw’. 
We zijn met uitbundige zonneschijn uit Lichtenvoorde 
vertrokken en dat is de hele week zo gebleven. We 
hadden een mooie kamer, lieve verzorgsters en een 
fijn gezelschap. Nieuw Hydepark ligt in een bosrijke 
omgeving met veel gelegenheid om te wandelen of 
gewoon te genieten op het mooie terras.Eén dag was 
echt bijzonder. We gingen met twee bussen naar de 
Biesbosch. Daar aangekomen mochten we  op de 
boot voor een rondvaart. Heel fijn, mooi en gezellig. 
Ook kregen we een uitgebreide lunch aan boord. 
Het is heel waardevol dat je met mensen die je niet 
kent zo’n fijne relatie kunt opbouwen. We hebben 
veel gelachen en soms even gehuild. Iedereen die er 
aan meegewerkt heeft, om het ons naar de zin te 
maken zijn we veel dank verschuldigd. 
14 mei gingen we weer naar ons eigen plekje in Lich-
tenvoorde, was ook weer fijn! 

                      Vriendelijke groeten, 
                                                         J. Eskes-Jansen 

http://www.stpaulusparochie.nl/
http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
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Jaarlijkse reisje PVG en HVD  
 
Dinsdag 31 mei zijn we met ruim 40 personen, samen 
met  HVD Groenlo,  op reis geweest naar het Textiel 
Museum te Bocholt. 
Om 11 uur was de bus aanwezig met daarin al de 
eerste negen gasten uit Groenlo. Het weer was prima 
waardoor we positief aan deze dag konden beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de bus heette mevrouw Truus de Bruijn ons van 
harte welkom en sprak de wens uit dat het een fijne 
dag mocht worden. We waren verheugd met de 
aanwezigheid van beide predikanten ds. H. Hinkamp 
en ds. W. Blanken alsmede mevrouw G. Braam, onze 
kerkelijk werker. De rit naar het Textielmuseum ging 
door de mooie landelijke omgeving van Winterswijk 
waar het  voorjaar zijn frisse kleuren volop liet zien.  
Onze  buschauffeur maakte er een prachtige rit van 
zodat iedereen genoot. Ook hadden we een jarige in 
ons midden: mevrouw Edith Krabbenborg, reden 
voor een lekkere traktatie.    
Aangekomen in Bocholt bezochten we eerst het 
naastgelegen restaurant  “Das Schiffchen” voor een 
heerlijke warme maaltijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze rustpauze konden we het museum bezichti-
gen met daarin zorgvuldig gerestaureerde machines 
waar het verleden weer tot leven kwam.  
Voor elke groep van ongeveer 22 personen was er 
een Nederlands sprekende dame die de rondleiding 
verzorgde en een uitvoerige uitleg gaf. 

 

Eerst kwamen we in het prachtige ketelhuis van 
waaruit alle machines via distributieriemen in bewe-
ging werden gezet.   
Ook zagen we meerdere weefgetouwen en aanver-
wante machines in actie. We realiseerden ons goed 
dat er vroeger elke dag wel heel hard  gewerkt moest 
worden, waarbij men de hele dag in een hels lawaai 
stond om zo de meer dan 20.000 klossen aan het 
draaien te houden. Een bijna onmogelijk zware taak 
voor de textielarbeiders.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er worden  ook nu nog doeken en kleden vervaardigd 
van linnen en katoen. Deze werden na afloop veel bij 
vrijwillige medewerkers in het museumwinkeltje door 
ons gekocht. De mogelijkheid om ook buiten te kijken 
naar de oorspronkelijk ingerichte woningen, waarin 
vroeger de textielarbeiders met hun gezin woonden, 
werd door veel mensen benut. Zelfs de tuintjes ston-
den er heel goed bij. Allerlei groenten en fruit wor-
den er gekweekt. Om even lekker bij te komen van al 
deze indrukken werd de  rustpauze, opnieuw in “Das 
Schiffchen”, goed benut met thee of koffie en gebak.  
Ook werden er gezellig onder elkaar ervaringen van 
deze dag uitgewisseld..  Tegen 16.30 uur togen we 
weer met z’n allen in de leuk ommetje langs kasteel 
“Schloss Raesfeld”.  
Tegen  18.00 uur kwamen we weer aan in Lichten-
voorde waar mevrouw Ineke Kuenen ons opwachtte 
met  koffie en een rozijnenbol. Mevrouw Truus de 
Bruijn bedankte iedereen voor de fijne dag en wenste 
ons wel thuis en een fijne vakantietijd. 
Voor een fotoverslag verwijzen wij u naar de website 
van  “Op Weg” 
 
 
 
 
 
 

                                                             Vriendelijke groet, 
 

De eerstvolgende bijeenkomst van de PVG is op 
19 september 

U leest er meer over in het nieuwe boekje  
van V & T dat binnenkort verschijnt. 
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Laatste Kindernevendienst 
 
10 juli laatste KND voor de vakantie, en wat doen we 
dan ? Met alle leiding nemen we afscheid van de 
kinderen en leiding  die de kindernevendienst gaan 
verlaten. Ze krijgen dan van de leiding een knapzak 
voor onderweg.  En er is  een spel of een speurtocht. 
We hopen dat jullie allemaal komen. 
 

 
 
 
We hebben dit jaar kindernevendienst gehouden met 
een klein groepje kinderen en daarnaast zijn we ge-
start met de kliederkerk voor (groot)ouders met hun 
(klein)kinderen. We hopen dat jullie het leuk hebben 
gevonden.  
 
Nog een paar weken en dan is het weer vakantie! 
Voor sommigen de laatste toetsen en voor anderen 
de voorbereiding van de musical. Succes met de laat-
ste loodjes op school en dan een fijne vakantie!    
 
In de Bijbel gingen veel mensen op reis, maar nie-
mand ging zoals wij op vakantie, lekker vrij van werk 
of school en leuke dingen doen met vriendjes of fami-
lie. 
 
De Joden waren slaven in Egypte maar mochten ein-
delijk naar huis van de farao. Een reis met vele hin-
dernissen door de rode zee met Mozes voorop, met 
honger en dorst, maar God hielp het joodse volk om 
veilig thuis te komen. 
 
 
 
Knoop alvast de volgende data in je oren: 
 
10 juli  : laatset KND voor de vakantie 
 4 september : kliederkerk om 16.00 uur 
                  neem je  (groot) ouders mee! 
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De mensen vergeten? 
 
Het proces van de slinkende aanhang van de be-
staande kerken zal voorlopig nog niet eindigen. Dat is 
niet zo leuk. De achterblijvers bemoedi-gen elkaar 
met de positieve kanten van de ‘minderheid’: chris-
ten zijn is een bewuste keuze ge-worden; de blijvers 
zijn actiever; liturgievernieuwin-gen; een mach-tige 
kerk past niet bij het evangelie; Jezus begon ook maar 
met twaalf; enzovoort. ffffffffffffffffffffffffffffffffffff   
Er is veel vernieuwings-werk van pioniers op lege 
plekken. Gemeente proberen andere geloofsvormen 
uit. Daar moeten we niet min over denken. Maar wat 
is het motief daarbij? Waarom span ik me in voor 
moderne liturgie? Die bemoe-digingen smaken naar 
zure druiven. Het lijkt op blaffen tegen de maan.  
 
Restauratie? 
De (toen nog) Theologische Universiteit Kampen gaf 
bij haar 140e verjaar-dag een bundel uit met de dub-
belzinnige titel Geloven in de minderheid. Geloven in 
de meerder-heid doen we stiekem nog steeds. Want 
in deze titel wordt de gemeente nog steeds gedefini-
erd in termen van aanhang, minderheid. In die bun-
del verzette Dick Tieleman (toenmalig docent aan de 
ThU) zich daar tegen. Het gaat vol-gens hem niet om 
de minderheid, maar om de menselijkheid. Gggg 
Daarna schreef hij er een geleerd boek over, Geloofs-
crisis als gezichtsbe-drog. Het is een poging om een 
heel ander uitgangs-punt te nemen. Want starten we 
in ons denken en plannen maken bij die minder-
heidspo-sitie van de kerk, dan zit daar altijd iets in 
van restauratie van het bestaan-de, of houden van 
wat we hebben. We overleggen bijvoorbeeld hoe we 
weer(!) meer jongeren in de kerk-dienst krijgen.  We 
spreken dan over ‘nog’ (heb jij ‘nog’ ouder-lingen 
genoeg, hoeveel catechisan-ten ‘nog’ enz.) in de hoop 
op ‘weer’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons motief 
Een voorbeeld van iets wat me aan het hart gaat is de 
vernieuwing van de liturgie. Waarom doen we dat? 
Cursus-sen of leerhui-zen over liturgie begin ik altijd 
met: U moet niet denken dat we met een vernieu-
wing van de liturgie de kerk weer vol te krijgen! We 
doen het voor elkaar om met meer inspiratie samen 
te vieren, om aan een viering meer te ervaren. We 
hebben geen reclamebe-doelingen in de richting van 
hen die afgehaakt zijn. De (vroege-re) jeugddien-sten 
of welkomdiensten hadden een bijbe-doeling! Het 
heeft voorspelbaar niet geholpen.  
 
Allereerst moeten we onder ogen zien, dat de afkal-
ving van de traditionele vorm van het christendom 
samenhangt met een veranderingsproces in de wes-
terse cultuur. Men noemt dat wel de overgang van de 
moderne naar de postmoderne cul-tuur. Dat besef 
kan ons behoeden voor paniek en onzakelijke schuld-
gevoelens. Het geloof in de God van Israël en Jezus is 
onvanzelf-sprekend gewor-den. Wanneer we de 
vroegere vanzelfsprekendheid blij-ven koeste-ren, 
tasten we de geloofwaardigheid vandaag aan. Het 
godsbeeld van een almogende ‘god’ die aan de knop-
pen zit en voorzienig ons leven bestuurd is niet 
houdbaar meer. Dat beeld is aan herziening toe. Ook 
is ‘god’ minder het antwoord op onze vragen, dan 
wel de vraag bij onze antwoorden. Geloofszekerheid 
staat haaks op de zoekhouding van veel mensen.  
 
Enthou-siast werd door pastores en vrijwilligers een 
kerkopbouwproject in een nieuwbouwwijk opgezet. 
Aanvan-kelijk met succes. Maar al spoedig stortte het 
weer in. Men had, zoals iemand het omschreef, ‘de 
mensen en wat zij zochten verge-ten’. 
 
Jan de Jongh 
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Foto-expositie Johanneshof 
‘Wereldkinderen’ 

 

Wij hebben herhaaldelijk de prachtige foto’s bekeken 
die te bewonderen waren in de Johanneshof. Bij ie-
mand die fotografie als hobby heeft gaat het hart dan 
sneller kloppen. Door het bekijken van andermans 
foto’s leren wij altijd weer nieuwe dingen en dat 
maakt de hobby boeiend.gggggggggggggggggggggggg 
 
Wij fotograferen beide vanaf de middelbare school-
periode. Edith had een Agfa Click en Bert begon met 
een Werra, die de scheikundeleraar voor zijn fotogra-
fiegroepje met korting kon inkopen. Dicht bij de bron 
werden de chemicaliën gratis verstrekt om zelf zwart-
wit foto’s te ontwikkelen en af te drukken. Het voor-
deel was dat je kosten kon beperken. Toch was een 
fotorolletje vrij duur voor een scholier of student, 
zodat er altijd zuinig moest worden gefotografeerd. 
Na eerst gebruik te hebben gemaakt van apparatuur 
van de school en van de studentenvereniging hebben 
wij later zelf de benodigdheden voor ontwikkelen en 
afdrukken aangeschaft.  
 
Met het krijgen van kinderen was dat plezierig, om-
dat we op de geboortedag de foto’s konden laten 
zien. 
Omdat wij de laatste jaren de gelegenheid hadden 
om veel te reizen kreeg onze gezamenlijke hobby een 
extra impuls. Vergeleken met vroeger hebben we nu 
goede fotoapparatuur, maar het blijft een feit dat 
men met enige fotografische kennis ook met een 
compactcamera de mooiste foto’s kan maken. 
 
Het  thema van de nieuwe foto-expositie is ‘wereld-
kinderen’. Het is vooral Edith die plezier heeft in het 
fotograferen van kinderen. Tijdens onze reizen lukt 
het haar vaak kinderen voor de lens te krijgen. Het 
grootste deel van de geëxposeerde foto’s is dan ook 
van Edith’s hand. 

 

                                                            Bert en Edith Idema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal en thuisbreng service  
Hervormde Gemeente Groenlo 
 

Wilt op zondagmorgen naar de kerk, maar hebt moei-
te om er te komen, bel dan een van de onderstaande 
personen: 
Gerrit Wiggers tel. 464864 
Hans Bragt tel. 462797 
 

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Dan kunt u dit melden bij Hans Bragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 

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

 

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

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

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300                      
 

Collectemunten 
 

Collectemunten kunnen worden gekocht bij de balie 
in de Johanneshof. De munten kosten €1,- per stuk 
en zijn verkrijgbaar in zakjes met 50 stuks. Het geld 
voor de munten kan worden gestort op rekening 
NL84RABO0336115474. 
                                           College van kerkrentmeesters 
 

Kledinginzameling  
 

In de maand juli is de kledinginzameling op zaterdag 
de 30e en in de maand augustus op zaterdag de 27e 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Ren-
tenierstraat 20. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Zeven: een heilig getal 
 
Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal. 
En je komt het getal op allerlei plekken tegen. De 
regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad 
Rome is gebouwd op zeven heuvels en als je de twee 
tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbel-
steen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven uit. 
Maar zeven is ook een van de bekendste bijbelse 
getallen. 
 
Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. 
Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden 
dan het is, of juist niet erger. Kijk bijvoorbeeld maar 
eens naar deze verhalen: 

 De schepping gebeurt in zeven dagen (Genesis 
1:1-2:4). Opvallend is dat het Hebreeuws geen 
namen voor de dagen kent, behalve voor de laat-
ste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de twee-
de. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt sab-
bat genoemd. 

 Als iemand Kaïn wil doden, zal hij zeven keer ge-
straft worden door God (Genesis 4:15). Opvallend 
is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand 
hem wil doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een 
teken van onbegrensde wraak dus. Dat staat te-
genover de zeventig maal zeven keer die je van Je-
zus moet vergeven (Matteüs 18:22).  

 In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbats-
jaar. Elk zevende jaar moest de grond rust krijgen, 
want dat jaar was bestemd voor God. Niemand 
mocht dan zaaien of oogsten. En na zeven keer 
zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: het ju-
beljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld te-
rugkeren naar hun familie en hoefden schulden 
niet meer terugbetaald te worden. 

 In het bijbelboek Ezechiël worden er profetieën 
uitgesproken tegen zeven verschillende volken, 
zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). 
Daarmee wordt de hele wereld bedoeld. 

 Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden 
en wat visjes blijven er zeven manden vol brood 
over (Matteüs 15:32-39). Dit verhaal staat vlak na 
de wonderbare vermenigvuldiging met vijf bro-
den, twee vissen en twaalf manden. 

 
Ook in het boek Openbaring komt het getal zeven 
heel veel voor. Dit boek staat vol (getallen)symboliek. 
Er wordt onder meer gesproken over zeven gemeen-
ten met zeven geesten (Openbaring 1:4), zeven ster-
ren en zeven gouden kandelaars (Openbaring 1:20), 
een boekrol die met zeven zegels is verzegeld (Open-
baring 5:1), zeven bazuinen (Openbaring 8:6), een 

draak met zeven koppen (Openbaring 12:3), en zeven 
offerschalen met zeven plagen (Openbaring 16:1). 
 
Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als 
je dit weet over het getal zeven, ga je de bijbelverha-
len nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij! 
 
Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper 
bij het Nederlands Bijbelgenootschap.  
 
 

Bijbelvertaling voor Ossetië 
 
Het vertaalproject voor een complete bijbel in het 
Ossetisch nadert zijn voltooiing. Maar we zijn er nog 
niet. Er is nog veel werk te doen voor deze bijbelver-
taling gereed is. 
Enkele jaren geleden is het project begonnen om de 
Bijbel toegankelijk te maken voor mensen in Ossetië, 
een gebied aan de zuid- en de noordkant van de Kau-
kasus. Inmiddels is het Oude Testament in het Osse-
tisch vrijwel gereed. Specialisten en vertaaladviseurs 
zijn nu bezig met de laatste details. Kerkgemeen-
schappen hebben al hoofdstukken gelezen en rea-
geerden verheugd. 
Een bijbel in hun eigen taal is voor de Osseten van 
groot belang. Tot nu toe was er voor hen enkel een 
Russische bijbel uit 1876 beschikbaar. In de kerken 
leeft een groot verlangen naar de volledige vertaling: 
heel graag zou men de kerkdiensten in het Ossetisch 
houden, en families stimuleren om zelf thuis uit de 
bijbel te gaan lezen. Maar dat kan niet zolang de ver-
taling niet compleet is. Datzelfde geldt voor scholen: 
een Ossetische bijbel is erg belangrijk voor goed 
godsdienstonderwijs. 
Vertalers van het Russische Bijbelgenootschap en het 
Institute for Bible Translation werken nu volop samen 
om zowel het Oude als het Nieuwe Testament in het 
Ossetisch te vertalen. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 4 september 2016. Kopij 
moet uiterlijk maandag 22 augustus 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.  mevr. T. de Jongh        37 33 16 

       mevr. A. Staring           37 96 98 

  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 : R. te Kronnie, Pastoor Scheepersstraat 17 

7134 RB Vragender, tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.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, Willy Brandtplein 242, 
7007 LH Doetinchem. Telefoon: 0314-843947  
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:r.a.tekronnie@upcmail.nl
mailto:w.blankenvdm@gmail.com
mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 
 
zondag 3 juli 
10.00 uur ds. G.J. van Pijkeren, Lochem 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: Kia-jeugdwerk 

 

zondag 10 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ dienst, J. kerk, kindernevendienst 
welkom: de heer Koster 
deurcollecte: Kerkradio 

 

zondag 17 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, HA 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: Orgelfonds 

 

zondag 24 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: Eigen project diaconie 

 

zondag 31 juli 
10.00 uur de heer S. Kuyt, Lichtenvoorde 
welkom: mevrouw De Bruyn 
deurcollecte: Pastoraat 

 

zondag 7 augustus 
10.00 uur mevr. G. Braam, Borculo 
welkom: de heer Wildenbeest 
deurcollecte: Energie 

 

zondag 14 augustus 
10.00 uur ds. M. Andela-Hofstede, Aalten 
welkom: de heer Koster 
deurcollecte: Kia-zending 

 

zondag 21 augustus 
10.00 uur ds. G. ter Maat, Aalten 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: Family Help Program 

 

zondag 28 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Koster 
deurcollecte:  Onderhoud gebouwen 

 
 

kindernevendienst: 10 juli 

 

elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Groenlo 

 
zondag 3 juli 
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: de heer Wiggers 
Uitgangscollecte: Kerkvoogdij, jeugdwerk 
Na de dienst is er koffiedrinken. 

 

zondag 10 juli 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Scheer 
Uitgangscollecte: Diaconie, zending 

 

zondag 17 juli 
10.00 uur: ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg 
Uitgangscollecte Kerkvoogdij, eigen gemeente 

 

zondag 24 juli 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Uitgangscollecte: Diaconie, eigen gemeente 

 

zondag 31 juli 
10.00 uur: ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom: de heer Ter Horst 
Uitgangscollecte: Kerkvoogdij, eigen gemeente 

 

zondag 5 augustus,  
10.00 uur: ds. W. Blanken, HA 
Welkom: mevrouw Weetink 
Uitgangscollecte: Diaconie, project 
Na de dienst is er koffiedrinken 

 

zondag 14 augustus 
10.00 uur: ds. M.H. Willems-Joosten 
welkom: mevrouw Vennebekken 
uitgangscollecte: Diaconie, kerk in actie 

 

zondag 21 augustus 
10.00 uur ds. W. Blanken 
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg 
Uitgangscollecte: Kerkvoogdij, eigen gemeente 

 

zondag 28 augustus 
10.00 uur: ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: de heer Wiggers 
Uitgangscollecte: Diaconie, eigen gemeente 

 
 
 

Taizé vieringen   
in de RK Calixtusbasiliek om 19.00 uur op woensdag: 
13 en 27 juli  / 10 en 24 augustus 

 
 


