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Zomerzon 

 
Licht en donker, dag en nacht, 
strenge winter, zomer zacht, 

ieder op zijn eigen tijd, 
zing een lied de Heer gewijd.. 

 
Liedboek voor jou, lied  154b: 4 
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Raak . . . Geraakt . . . Aangeraakt. 
 
Nee, wees maar niet bang, ik ga het niet over 
voetbal hebben. Al genoeg voetbalpraat in kran-
ten en op tv voor de liefhebbers. Al meer dan 
genoeg voor de niet-liefhebbers. Geen rake bal 
die in het doel verdwijnt. Geen geraakte speler 
die kermend en zieltogend op de grond ligt (om 
als een duveltje uit een doosje weer wonder-
baarlijk genezen op te staan, als hij voor behan-

deling het veld uit moet), geen discussie over een al 
dan niet met de hand aangeraakte bal in het straf-
schopgebied. Niets van dat al. 
 
We kijken dichter bij huis dit keer. Stellen onszelf de 
vraag: Wanneer was het bij mij raak? Werd ik ge-
raakt? Voelde ik me aangeraakt? En dan merken we: 
Geen gemakkelijke vraag. Geen gemakkelijk ant-
woord. Wat zal je zeggen. 
 
Alhoewel, zeggen dat je geraakt wordt door een 
prachtige zonsondergang, door een schitterend uit-
zicht vanaf een hoge berg, door de blik van een mens 
. . . dat wil nog wel lukken.  
 
Kroatië. Vorige maand. Wat een mooi land. Met een 
schitterende kust. Prachtige zonsondergangen. Uit-
zichten, waar je stil van werd. We wandelden  langs 
een baai met gebouwen vol kogelgaten. Bezochten in 
Dubrovnik een gedachtenisruimte met foto's van 
tweehonderd jonge mensen gestorven in de strijd. 
Videobeelden van brandende gebouwen. Op straat 
overkwam het me meerdere malen dat ik naar men-
sen keek  van rond de dertig en dacht: "Jullie hebben 
het meegemaakt". Het raakte me. 
 
Een zondagochtend. In de kerk. De dienst is al een 
aardig tijdje bezig. En dan ineens één zinnetje. Iets 
dat je raakt. Waardoor je geraakt wordt. Het gevoel 
van aangeraakt te worden.  Wat is dat toch . . . 
 
Het is niet die zonsondergang zelf. Niet dat zinnetje 
uit dat lied zelf. Al zo vaak een zonsondergang gezien.  
Dat zinnetje al vaker gezongen. Raak of niet raak. 
Geraakt of niet geraakt. Aangeraakt of niet aange-
raakt. Wat maakt toch het verschil? 
 
Twee mensen die langs een berm vol lentebloemen 
fietsen. De één roept: "Kijk toch eens al die kleuren!" 
De ander moppert: "Wat is het bloedheet!" Twee 
mensen die langs de vloedlijn lopen. De één zegt: "Zo 
kan ik uren lopen".  De ander zegt:  "Kom, we moeten 
naar huis". Twee mensen. Wel op dezelfde plek. 
Maar met oog voor verschillende dingen.  
 

Zou dat het geheim zijn? Van wel of niet raak? Van 
wel of niet geraakt? Of aangeraakt? Het geheim van 
'er oog voor hebben'? Het geheim van 'er oor voor 
hebben' ? Van willen zien. Van willen horen. Van 
openstaan. Zou dat het zijn? 
 
Eigenlijk een beetje zoals die oude bekenden.  Zoals 
Mozes die een stem hoorde. Zoals Samuel die hoor-
de. Zoals Maria die aangeraakt werd. Zoals Elia die 
God wilde ervaren. 
 
En dan nu maar bedenken: Wil ik dat ook wel. Durf ik 
mijn pantser af te leggen. Of heb ik misschien niks te 
willen. Is dat pantser niet zo ondoordringbaar als ik 
denk. Is die boodschap aan mij gericht sterker. Dat 
zinnetje luider. Word ik sowieso aangeraakt?  En 
dan? 
 
We wachten maar af. Wachten op wat komt. Met 
open vizier. Pantser afgelegd. Vol  vertrouwen. 
Woorden die raken. Een Geest die ons aanraakt. God 
die ons aanraakt. We zullen  zien.  
 
                                                                                      marja 
 
  
Elia, een lied 
 
Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht, 
alles wat vastomlijnd leek staat te beven - 
in de emotie heb ik U gezocht, 
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven. 
 
En de ontreddering ging voor U uit, 
het vuur als uw heraut vooruit gezonden - 
Ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid, 
tot niemand onzer komt Gij onomwonden. 
 
En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom, 
achter een sluier soms, uit een stil midden 
is er een stem, Gij spreekt, maar andersom: 
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden. 
      
                                  Willem Barnard  
                                                            (liedboek blz. 1416) 
 
 
Bij deze tekst van Willem Barnard zou de tekst uit 1 
Koningen 19 vanaf vers 9b tot en met vers 13 gelezen 
kunnen worden.  
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
 

In de kerk hebben we op de weg door het ker-
kelijk jaar heen een aantal vaste herkennings-
punten. De grote kerkelijke feesten (Kerst, Pa-
sen en Pinksteren) hebben allemaal hun eigen 

kleur en charme. En ook de activiteiten van Vorming 
en Toerusting hebben hun eigen gang door het jaar. 
Na een geslaagd seizoen zijn we nu bezig om het 
boekje voor volgend jaar in orde te krijgen. Diverse 
boeken liggen als stille getuigen op tafel voor het 
thema: struikelstenen van geloof. Het geeft voor mij 
aan dat we ook in de kerk de zomerperiode in gaan. 
Het is de tijd voor evaluatie en vooruitblikken. Het is 
de tijd voor het uitwerken van het rooster voor de 
kerkdiensten in 2015 (daar begin ik meestal in de 
maand mei al mee). En ieder jaar is er weer de hoop 
om in de zomertijd meer tijd te hebben voor be-
zoekwerk.  
 

Helaas liep het dit jaar toch iets anders. Na een kijk-
operatie aan de knie zit ik de komende weken nog 
even vast aan mijn krukken. En na een maand van 
beperkte bewegingsvrijheid (niet kunnen fietsen of 
autorijden) hoop en verwacht ik dat wat dit betreft 
het einde in zicht is.  
 

Daarnaast was het onverwachte overlijden van mijn 
vader iets dat je niet zomaar naast je neer legt. In-
eens zit je zelf aan de andere kant van de tafel als het 
gaat om het afscheid nemen van een zeer dierbare 
mens. Gelukkig kunnen we als familie terugkijken op 
een heel goede en waardevolle periode en een heel 
goed afscheid waar we mee verder kunnen. De be-
langstelling en het medeleven van heel veel mensen 
heeft ons goed gedaan. Bij dezen: heel veel dank! 
Ook namens mijn moeder die ook de nodige kaartjes 
uit Lichtenvoorde ontving. Het is zeer gewaardeerd! 
 

Al met al verliep de afgelopen periode dus bepaald 
anders dan ik mij had voorgesteld. Ik hoop de ko-
mende tijd (letterlijk en figuurlijk) goede stappen te 
zetten voor mijn herstel, zodat ik na de vakantie weer 
‘fris en fruitig’, ‘bezonnen en bezield’ voluit aan de 
slag kan met het werk in onze mooie gemeente. 
 
Vakantie 
Mijn vakantie loopt van 2 t/m 30 augustus. Gaatske 
Braam zal de kerkelijke zaken waarnemen. 
 
Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

J-kerk op 13 juli 
Op 13 juli is al weer de laatste Jongerenkerk voor de 
zomervakantie. Een goede reden om er een leuke en 
lekker afsluiting van te maken. Dus: welkom! 
 

ds. Hans Hinkamp 
 

Lieve kerk, van harte gefeliciteerd 
Met Pinksteren vieren we niet alleen de komst van de 
heilige Geest, maar het is ook het ontstaan van de 
gemeente van Christus, de geboorte van de kerk. Hier 
nog een verlate ‘verjaardagskaart’! 
 
Lieve Kerk, van harte 
gefeliciteerd met je ver-
jaardag. Ik wens je nog 
vele vitale jaren toe. 
Voor sommigen zal het 
verrassend zijn dat je er 
nog steeds bent. En hier 
en daar zelfs nog spring-
levend! Anderen hebben 
een duidelijk wens voor je: dat je er zo snel mogelijk 
mee uit zal scheiden. Maar deze wens is, vermoed ik, 
tegen beter weten in. 
 
Maar ik kan me wel voorstellen dat je in een tweede 
jeugd bent beland. Niets is meer vanzelfsprekend en 
er liggen nog veel uitdagingen voor je. Bij een tweede 
jeugd hoort ook wel een beetje een identiteitscrisis. 
Volgens mij is het prima om jezelf af te vragen wie je 
bent en wat het doel is van je bestaan. Je was mis-
schien hier en daar ook wel verworden tot een oude 
en overjarige instelling die zich met moeite voort-
sleepte. Dat mag je achter je laten. Er ligt iets nieuws 
voor je. 
 
Mijn wens is dat je de rollator opruimt. Dat je weer 
lekker in beweging komt. Dat je weer onbekende 
terreinen zult ontdekken, nieuwe mensen zult inspi-
reren en verbinden. Dat je af en toe eens gek doet, 
hier en daar uit de bocht vliegt. 
 
Maar vergeet de jaren van ervaring en wijsheid niet 
die achter je liggen. Als het waar is wat de oude pre-
diker zegt dat er niets nieuws is onder de zon, dan 
gaat het nu ook wel goed komen. De uitdagingen die 
je tegenkomt ben je eerder tegen gekomen. Alleen is 
er een nieuwe generatie voor wie het weer nieuw is. 
Hier gaan je jaren meewegen, je wijsheid legt gewicht 
in de schaal, je ervaring maakt je soms wat minder 
springerig. 
 
Nogmaals, van harte met je verjaardag. Het is ten-
slotte Pinksteren, de dag dat je tot leven kwam toen 
de Geest werd uitgestort. Ik wens je nog vele mooie 
en onvergetelijke jaren toe! 

bron: www.creatov.nl 
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Pastorpraat Gaatske Braam 
 
De vakantieperiode staat weer voor de deur.  Inmid-
dels zijn er jongeren die hun diploma behaald hebben 
en na de vakantie kunnen beginnen met een nieuwe 
opleiding. Van harte gefeliciteerd! Misschien zijn er 
ook die te horen hebben gekregen dat hun resultaten 
niet aan de eisen hebben voldaan en dat ze  opnieuw 
examen moeten doen. Voor hen, heel veel sterkte! 
Voor de één breekt er een periode aan om er op uit 
te trekken, voor de ander een tijd dat er minder be-
zoek te verwachten is. Toch kunnen er dan soms ver-
rassende ontmoetingen plaats vinden van familiele-
den of kennissen, die in de omgeving op vakantie zijn 
en even langs komen om het contact weer even aan 
te halen. Ook de kerkelijke en andere activiteiten 
staan op een laag pitje zodat vrijwilligers even op 
adem kunnen komen. De diensten in de kerken gaan 
gewoon door. Plekken waar je jezelf oplaadt, waar 
een woord je hart kan raken zodat je weer verder 
kunt. 
Wat blijft zijn zorgen om de eigen gezondheid, de 
gezondheid van ouders, kinderen, kleinkinderen. 
Mooi om te zien dat er meegeleefd wordt met elkaar.  
Ik hoop dat de vakantie / zomer periode een tijd mag 
zijn waar u misschien tegenop ziet, maar die toch als 
heel fijn mag worden ervaren.  
 
Bezoekwerk 
Mocht u een contactmoment met mij op prijs stellen, 
dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, of via uw ouder-
ling of contactpersoon, laten weten.  
 
Meeleven met 
Dhr. T.J. Duenk is weer terug op zijn woonplek in de 
Antoniushove. 
Mevr. M. Bannink – Heuzinkveld, Oude Aaltenseweg, 
is herstellende van een operatie.  
Alle zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis,  de zieken 
thuis en de mensen om hen heen, heel veel kracht en 
Gods nabijheid.  
 
Vakantie 
Mijn vakantie is van 28 juni tot en met 26 juli.  Ds. 
Hinkamp neemt waar.  
 
Met een bemoedigende groet voor jou , voor u,  
                                                                    Gaatske Braam 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Loflied in vakantietijd – uit lied 154b 
 
 Zegen Hem, gij zon en maan, 
 sterren in uw vaste baan, 
 laat uw licht in volle schijn 
 voor de Heer een loflied zijn. 
 
 Licht en donker, dag en nacht, 
 strenge winter, zomer zacht, 
 ieder op zijn eigen tijd, 
 zing een lied de Heer gewijd. 
 
 Berg en heuvel, rots en dal, 
 klaterende waterval, 
 geef luidkeels de echo weer 
 van de jubel tot zijn eer. 
 
 Alles wat op aarde groeit, 
 wat ontkiemt en wat er bloeit, 
 wees een kleurig lofgedicht 
 voor zijn vriend'lijk aangezicht. 
 
 Vogels, vissen, wild en vee, 
 dieren hoog en laag, doe mee, 
 ieder met uw eigen stem, 
 in het feestconcert voor Hem. 
 
 En gij mensen, allen saam, 
 zegen nu de hoge naam, 
 voeg u in het grote koor 
 van zijn volk de eeuwen door. 
 
 Al wat leeft, wees welgemoed, 
 loof de Heer, want Hij is goed. 
 Zegen Hem dan, hier en nu, 
 want zijn goedheid zegent u. 
 
 

Agenda Lichtenvoorde 
 
02 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Moderamen  20.00 uur 
09 juli  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
16 juli   Inloopmorgen  09.30 uur 
18 juli   Open Tafel  11.30 uur 
23 juli   Inloopmorgen  09.30 uur 
30 juli   Inloopmorgen   09.30 uur 
06 aug.   Inloopmorgen  09.30 uur 
11 aug.  Vergadering KRM 20.00 uur 
13 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
20 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
21 aug.  Verg. ‘Herold’  20.00 uur 
27 aug.  Inloopmorgen  09.30 uur 
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 Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente,  
gebracht bij 

 
 
 
 

 
18 mei  de heer Gerritsen, 
 Op den Akker 35.   
25 mei  de fam. Luimes, 
 Nic. Beetsstraat 39. 
  1 juni  de fam. Gillissen, 
 Rossinistraat 10. 
  8 juni  de heer Heuzinkveld,  
 Van Ruysdaelhof 13. 
15 juni  mevr. Van der Kieft, 
 Huininkmaat 13. 
22 juni  fam. Klein Langenhorst, 
 Zuivelstraat 31. 
 
Verjaardagen 
 
17 juli  mevr. G.H.J. Schokkin, 
 Aladnaweg 28 7122 RR, 
               Aalten.  86 jaar. 
22 juli   mevr. E.H. Eskes, 
 Patronaatsstr. 22/18 
 7131 CG, 91 jaar. 
23 juli   mevr. W.T. Smees, 
 Korenbloemstraat 2 
 7135 JS, Harreveld, 
 75 jaar. 
24 juli   mevr. A.W. Olbach, 
 Huttendijk 8, 7134 PV, 
 Vragender, 75 jaar. 
26 juli   mevr. J. Meijerink, 
 Lijsterbesstraat 2 
 7132 CB, 76 jaar. 
26 juli   de heer  G. Kestens, 
 Varsseveldseweg 7/01 
 7131 BG, 83 jaar. 
  4 aug.  de heer T.J. Duenk,  
               Antoniushove k. 2 05, 
 7131 CW, 92 jaar. 
  4 aug. de heer D. Kip, 

Staringstraat 3             
7131 XB, 81 jaar. 

13 aug. de heer J.S. Gillissen, 
 Rossinistraat 10 
 7131 GH, 83 jaar. 
13 aug. mevr. H. van Benthem 
 J. Vermeerstraat  28 
 7131 SB, 75 jaar. 
 

15 aug. de heer A. Bosch, 
 Dr. Schaepmanstr. 25 
 7131 ZB, 82 jaar. 
19 aug. mevr. A.K.G. Ansink, 
 G.J. Doorninkweg 8a 
 7131 NX, 77 jaar. 
22 aug. mevr. S.C. Maters, 
 Patronaatsstraat 20/02 
 7131 CG, 89 jaar, 
25 aug. mevr. A. ten Broeke, 
 Goudenregenstraat 35 
 7131 ZV, 85 jaar. 
25 aug. mevr. J.W. Hillen, 
 Schaarweg 6, 7134 PK, 
 Vragender, 82 jaar. 
27 aug. mevr. G.A. Sironde 
 Varsseveldseweg 7/44 
 7131 BG, 84 jaar. 
31 aug. mevr. J. Schuurman, 
 Esstraat 10/28 
 7131 CT, 82 jaar. 
  2 sep.  mevr. B.C. Schieven, 

A. Mollemanhof  34 
7136 MS Zieuwent, 
75 jaar. 

  4 sep.  mevr. E. Hiddink         `              
 Franciscanerhof 16 
 7131 CE, 82 jaar.   
 
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een 
goede en, zo mogelijk, gezonde verjaardag. 
Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag 
vergezellen.          
Het zou leuk zijn als de jarigen een kaartje of een 
ander blijk van medeleven uit de gemeente krijgen. 
Dit gebaar van aandacht schenken geldt ook voor 
zieken  en anderen die een steuntje nodig hebben. 
 
 
 

Bloemengroet Groenlo  
  
In de maand mei zijn de bloemen met een groet van 
onze gemeente bezorgd bij: 
  

4 mei   mevrouw Weegink. 
11 mei   de heer Groot Wassink. 
18 mei   mevrouw Ten Wolthuis. 
25 mei   de heer Scheer. 
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Nieuw ingekomen 
Nieuw in onze gemeente zijn de heer R. de Jongh, 
Herman Harmsenstraat 29 in Lichtenvoorde en de 
heer H.G. te Lindert, Meddoseweg 15 in Vragender. 
We hopen dat ze zich hier spoedig zullen thuis voelen 
en heten hen van harte welkom in onze kerkelijke 
gemeente. 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

Zondag 17 augustus, spirituals uit het liedboek. 
In het nieuwe liedboek zijn ook spirituals opgeno-
men. Liederen die ontstonden bij de negerslaven in 
Amerika. Deze liederen krijgen een plek in de och-
tenddienst van zondag 17 augustus. Het woord spirit, 
geest, ligt eraan ten grondslag. Muzikale medewer-
king van onze bekende musici te weten Johan Meer-
dink en Bas Tieltjes. We hopen op een goede dienst 
met elkaar. Tot dan! 
 
 

Voor aankondiging presentatie Stichting HoPe. 
Op de startzondag 28 september a.s. zal Anja Stapel-
broek van de Stichting HoPe tijdens de dienst vertel-
len over haar ervaringen van haar bezoek aan Peru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting HoPe is een ontwikkelings- en hulporga-
nisatie die zich inzet voor de inheemse bevolking uit 
het Andesgebergte van Peru.  
Eeuwenlang zijn zij onderdrukt en hebben zij niet 
geleerd voor zichzelf op te komen. Stichting HoPe 
helpt hen hun lot in eigen handen te nemen en zelf 
hun leefomstandigheden te verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 
 
NBG, Grow and Learn programma 
 
De Bijbel moet voor iedereen op de wereld 
beschikbaar zijn. Daarom steunt het Neder-
lands Bijbelgenootschap bijbelprojecten in het 
buitenland, zoals dit jaar het project Grow and 
Learn. Kinderen in Guatemala-stad krijgen een 

eigen bijbel en ze kunnen naar een zondagsschool 
vlakbij. We bekostigen de boekjes en ondersteunen 
de training van zondagsschoolleraren.   
 
Sinds 2012 werkt het Nederlands Bijbelgenootschap 
al mee aan de zondagsschoolmethode Grow and 
Learn. Die is al op heel veel plaatsen succesvol in 
praktijk gebracht. Ruim 400 leraren zijn inmiddels 
getraind en meer dan 3.000 kinderen doen mee. 
Maar we willen dit jaar nog veel meer kinderen be-
reiken. Eind 2014 hopen we 9.000 kinderen op de 
zondaggschool te hebben. 
 
Veel kinderen groeien op onder de gewelddadige 
invloed van de stad. Zondagsschoolleidster Maria 
Lidia Chacah ziet hoe het programma kinderlevens 
verandert. Maria: ‘Ik zie elke keer weer dat de kinde-
ren rust en kracht krijgen door naar de zondagsschool 
te komen. Ze maken er kennis met de Bijbel. Zo ont-
dekken ze stukje bij beetje dat er ook een ander le-
ven mogelijk is. Een leven zonder geweld, een leven 
vanuit Gods liefde. Dat geeft hoop in een wereld 
waar dat zo hard nodig is. De Bijbel maakt ze weer-
baar en sterk.’ 
Grow and Learn, de internationale cijfers 
 
Het zondagsschoolprogramma wordt ook in Para-
guay, Mexico, Uruguay en de Dominicaanse republiek 
aangeboden. In die laatste 3 landen doen meer dan 
5.000 kinderen mee aan Grow and Learn. Als bijbel-
genootschappen hebben we dus over de 20.000 kin-
deren bereikt! 55.000 zondagsschoolboekjes liggen 
bij kinderen of leraren thuis. In totaal zijn er al 1600 
leraren getraind om de methode te geven. Tot slot 
wordt Grow and Learn gesteund door honderden 
kerken, in Mexico alleen al werken maar liefst 200 
kerken mee. 
 
Meer informatie bekijk de website op:  
http://www.bijbelgenootschap.nl/ 
 



 7 

Deurcollectes juli 
 
6 juli  Kindernevendienst 
 
13 juli  Orgelfonds 
20 juli  Kerkradio 
 
27 juli  Eredienst 
 
3 aug  Project diaconie (Stichting HoPe) 
 
10 aug  Pastoraat 
 
17 aug  Zomerzending 
 
De vrede van Jeruzalem 
Joden en christenen ontmoeten elkaar Onwetend-
heid en vooroordelen. Dat zijn belangrijke  
ingrediënten van het langdurige conflict in Israël en 
de Palestijnse gebieden. De Joods-christelijke part-
nerorganisatie JCJCR werkt aan begrip en waardering 
over en weer. JCJCR  is opgericht door vooraanstaan-
de Joden en christenen en  werkt aan allerlei vormen 
van ontmoeting door middel van  
contactgroepen in het hele land. 
 
24 aug  Family Help Program 
 
31 aug  Algemeen kerkenwerk 
 

Opbrengsten collectes mei 
 
4-mei KIA, Missionair Werk   € 56,55  
11-mei San Paulo    € 63,45  
18-mei Koffie Johanneshof   € 70,60  
25-mei Herold      € 57,15 
 

Namens de diaconie: 
  

Jeroen Wildenbeest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwerpjaarrekening Diaconie 2013 
 
De ontwerp jaarrekening van de Diaconie over 2013 
is in de kerkenraad besproken en wordt conform de 
kerkorde gepubliceerd. 
 
Staat van Baten en Lasten

Rekening Rekening

2013 2012

Baten

Baten Onroerende zaken 30.578€           35.411€           

Rentebaten en dividenden 8.643€             10.637€           

Bijdragen levend geld 4.360€             5.150€             

Door te zenden collecten 2.630€             2.527€             

Totaal baten (a) 46.211€           53.725€           

Lasten

Lasten onroerende zaken 3.537€             3.595€             

Afschrijvingen -€                    -€                    

Lasten kerkd. en overige   

kerkelijke activiteiten 1.255€             4.946€             

Bijdragen andere organen 3.243€             3.603€             

Salarissen en vergoedingen 600€               600€               

Kosten beheer en Admin 585€               1.331€             

Rentelasten/bankkosten 443€               321€               

Diac. Werk plaatselijk 13.056€           14.414€           

idem landelijk 5.888€             6.355€             

idem wereldwijd 12.367€           17.128€           

Totaal lasten (b) 40.974€           52.293€           

Saldo: a-b 5.237€             1.432€             

saldo toevoegingen (-) 4.481-€             1.541-€             

onttrekkingen aan fondsen -€                    -€                    

overige baten en lasten (-) 750-€               750-€               

Totaal: c 5.231-€             2.291-€             

Totaal resultaat a-b+c: 6€                   859-€                
 
 
Tevens worden de jaarcijfers in hun geheel ter inzage 
gelegd voor de leden van de gemeente vanaf zater-
dag 30 augustus tot zaterdag 6 september in de Jo-
hanneshof tijdens openingstijden. 
Reacties hierop kunnen tot drie dagen na het einde 
van de periode van terinzagelegging worden gestuurd 
naar de scriba. 
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Aan u als plaatselijke gemeente van Lich-
tenvoorde en Groenlo 
 
Hieronder treft u de volledige brief zoals ge-
schreven in samenspraak met de generale sy-
node door de scriba, dr. Arjan Plaisier. In no-
vember 2013 hield de synode een verkennende 

bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knel-
punten rond het ambt. ‘Ambten zijn een gave van 
God aan de kerk’, aldus synodescriba Arjan Plaisier. 
En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. 
Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, 
ook als met minder mensen en minder geld het werk 
gedaan moet worden? In de april-synode 2014 stond 
het onderwerp weer op de agenda. Scriba Plaisier 
had de opmerkingen uit de novembervergadering 
verwerkt in zeven brieven over het ambt. De brieven 
zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ou-
derling en diaken, de predikant, de classis, de bis-
schoppenconferentie en de missionair werker. Zeven 
keer over het ambt, vanuit zeven verschillende per-
spectieven. 
 

 
Dr. Arjan Plaisier 
 
Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aange-
gaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en 
richting willen wijzen. De brieven zijn verzonden aan 
de gemeenten om het gesprek in de gemeenten te 
stimuleren. Hieronder leest u de brief bestemd voor 
alle gemeenteleden. 
 
                                 Joop ter horst, scriba Groenlo 
                                 Erik Schokkin, scriba Lichtenvoorde 
 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, 
ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we 
ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een 

aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de 
dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat 
leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. 
Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat 
dat laatste betreft: in de synode hebben we het over 
‘knelpunten en uitdagingen’ rond het ambt gehad. 
Dat zegt genoeg. ‘We hebben een nieuwe ambts-
theologie nodig’, werd toen zelfs gezegd.  
Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het 
paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij 
hebben veel vragen over ‘het ambt’ vooral te maken 
met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. 
Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat 
helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeen-
te is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb 
het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denk-
beeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik be-
schouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven 
die ik over het ambt schrijf.  
 
De kerk 
Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij 
kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, rege-
lingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk 
ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern 
niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een ge-
loofsgemeenschap, een samenleving van zusters en 
broeders in Christus’ naam. Midden in de wereld 
bevindt zich een gemeenschap van mensen die leer-
ling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als orga-
nisatie maar als een levende gemeenschap. Lees 
maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel 
staat: 
De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het on-
derricht van de apostelen, vormden een gemeen-
schap, braken het brood en wijdden zich aan het ge-
bed (Hand. 2:42).  
 
De inhoud 
Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de 
gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er 
met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofs-
gemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies 
uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen 
bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of 
valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat 
de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onder-
richt van de apostelen. Wat moet je je daar bij voor-
stellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Pe-
trus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij 
verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen 
maar door God tot leven is gewekt. ‘Hij is door God 
als Heer en Messias aangesteld’. Dat raakte de toe-
hoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in 
deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de 
kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat 
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dak komen we samen om te horen wat nergens an-
ders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het 
kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door 
de heilige Geest. We horen er woorden van aposte-
len en profeten die ons hart laten branden en die ons 
de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is een-
voudigweg een plaats om die woorden te horen en 
de betekenis ervan steeds dieper op je te laten in-
werken.  
 
Het brood  
Dan wordt er ook gesproken over het breken van het 
brood. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een 
plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld 
door samen ‘het brood te breken’, te eten dus. Met 
een heuse kookdominee in onze kerk komen we er 
steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij 
die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. 
We delen brood en wijn en worden zo verbonden 
met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer 
heeft ons deze unieke tekenen geschonken en hij 
heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met 
elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. 
Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze pro-
testantse kerken erg ‘praterig’. Rond de tafel van de 
Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de 
Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broe-
ders en zusters.  
 
Het gebed  
Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is we-
zenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te con-
centreren op waar het ten diepste om gaat en je hart 
te openen voor God. In een hectische wereld waarin 
van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen 
we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te 
aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al 
zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en 
vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel 
persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, 
dichtbij en veraf.  

 
‘De kerk heeft een hart en een 
ziel. Die kan overal kloppen.  
Het gaat erom die hartklop te 
horen.’ 
 
Vele vormen  
Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door 
het evangelie, door de tekenen van Christus en door 
het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Mis-
schien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak 
zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel 

mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat 
er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en 
weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de 
kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder 
leiding van een dominee. Maar het is ook een ge-
spreksgroep van jongeren die spreken over geloof en 
leven. Het is een groep gemeenteleden die in een 
koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel 
wordt gelezen. Het is een groep gemeenteleden die 
helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in 
kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk 
heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. 
Het gaat erom die hartklop te horen.  
 
Ambt van alle gelovigen  
Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. 
Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de 
ambten hebben, over de predikant, de ouderling en 
de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt 
moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt 
heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle 
gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die 
worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest 
weet u van God en bent u medewerkers van God. 
Priesters en koningen noemde Petrus de gemeente-
leden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven 
van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. 
Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, 
bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen ge-
meente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus 
een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook 
bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een 
andere brief over.  
Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste 
niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar 
de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ont-
dekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van 
die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik 
wens u daarbij veel Geest en kracht toe. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Dr. Arjan Plasier 
Scriba van de generale synode van de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
 
Alle brieven zijn te vinden op www.pkn.nl/ambt.  
 
 
 

 

http://www.pkn.nl/ambt
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De toekomst van de Protestantse kerk in Neder-
land (trekken aan een dood paard?) 
 
In juni 2013 vierde Dr. Paul Wansink (52 jaar), predi-
kant bij de Protestantse Gemeente in wording van 
Bilthoven en daarvoor in Winterswijk zijn vijfentwin-
tigjarig ambtsjubileum. Ik maakte hem mee tijdens 
zijn predikantschap in Winterswijk. Hij is een uitste-
kend theoloog, trouw pastor en bovenal zeer betrok-
ken bij de jongeren. Zo gaf hij samen met de jeugd-
werkleider Henri Schutte een nieuwe impuls aan het 
jeugdwerk in Winterswijk en liep hij enige jaren gele-
den de marathon van Berlijn met als doel muziekin-
strumenten voor een jongerenband te sponsoren.  
 
Ter gelegenheid van zijn jubileum werd in Bilthoven 
een klein symposium georganiseerd met als titel: 'De 
PKN, trekken aan een dood paard?' De titel bena-
drukt de zorgelijke situatie van de kerk, maar legt 
daarnaast een link met één van Pauls grote liefdes , 
namelijk, de wereld van het paard. Verschillende 
personen uit zijn ambtelijk en persoonlijk leven hiel-
den een inleiding. Zo sprak zijn promotor dr. Roel van 
den Broek, een collega-docent van de Hogeschool 
Windesheim, Eduard Groen, de bekende organist van 
de Rotterdamse Laurenskerk, Hayo Boerema, en de al 
eerder genoemde jeugdwerkleider, Henri Schutte. 
Vanuit de verschillende invalshoeken werd het thema 
benaderd. 
 
Tenslotte vatte dominee Wansink zijn visie op de kerk 
van de toekomst samen in de volgende zeven pun-
ten: 
 
1. In de kerk zullen we het geloof moeten (her) vin-
den dat Christus als de levende hier en nu present is 
in de gemeente en in ons persoonlijk leven,  en de 
absolute basis is van ons geloof. Als dat op weerstand 
stuit moge dat zo zijn, het zal de gemeente van Chris-
tus alleen maar aantrekkelijk maken.  
 
2. De boodschap van de levende Heer zal gestalte 
moeten aannemen in het dagelijks leven. Dat vraagt 
navolging en betrokkenheid op medemens en maat-
schappij. Geloven kost wat (letterlijk) maar is ook de 
moeite waard. 
 
3. Voorganger zijn in zo'n gemeenschap is een roe-
ping die volledige toewijding vraagt. De kerk kan 
slechts overleven als ze geleid wordt door geroepen 
en bezielde ambtsdragers. In de taal van vandaag: 
echtheid. 
 
 
 

4. Zo'n kerk kan zelfs missionair zijn, met name onder 
jongeren, die veelal niets meer van het evangelie 
weten. Dat vraagt dan wel de bereidheid buiten-
staanders en ook jongeren op te zoeken waar ze zijn. 
In hun cultuur, in hun netwerken, in hun leefwereld. 
Dat kost veel tijd, geduld en energie. Niet de kerk 
staat centraal, maar de mens en Christus. 
 
5. Muziek is onmisbaar voor de geloofsbeleving. In 
een multiculturele en pluriforme samenleving als de 
onze kan de kerk niet langer inzetten op een 
(kerk)muzikale traditie. Het nieuwe liedboek met zijn 
meer dan duizend liederen is tegelijk nog te eenzijdig. 
Dat kan ook niet anders in onze samenleving. Ge-
meenten zullen deels van elkaar verschillen door hun 
muziekkeuze en deels diversiteit in diensten moeten 
aanbieden. 
 
6. Er moet een radicale breuk komen met de op de 
kerkorde en regels gebaseerde kerkorganisatie. Een 
minimum aan regels en een maximum aan vrijheid 
voor de plaatselijke gemeente. Daarbij zullen ge-
meenten onderling zeer van kleur verschillen maar 
binnen een gemeenschap kan de pluriformiteit niet al 
te zeer worden opgerekt. Dat verlamt de slagkracht 
van een gemeente. 
 
Kerken moeten risico's nemen. Voorzichtigheid is 
bepaald geen favoriet thema van het evangelie. 
 
Paul Wansink besluit zijn boodschap met de volgende 
inspirerende zin: 
 
'Ik geloof in de kracht van inspirerende theologie, die 
ontspringt aan de bezinning op de betekenis van de 
levende Heer. Wie is Jezus Christus voor ons van-
daag? (Bonhoeffer). Ik zal me met liefde en vol ver-
trouwen ook de komende tijd op de beantwoording 
van die vraag concentreren. Als ik dat als predikant 
mag doen in de omgeving van een inspirerende gelo-
vige gemeenschap voel ik mij een bevoorrecht mens.' 
 

                                                                   Steven Kuijt 
Oud-scriba van de classis Winterswijk van de PKN 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
HEDEMIENTIED (eschrevvene deur Erik Schokkin)  
 
Vrogger zag i-j ze volgens mi-j völle. Van dee beschil-
derde bordjes an de mure in de slaopkamer of veur in 
de mooien kamer. Bordjes met een biebeltekst: ‘Ken 
hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken 
(Spreuken 3:6) of ‘Wentel uw weg op de Here, Hij zal 
het maken’ (Psalm 37:5). Vake de trouwtekst van de 
leu, un tekst weet op dizze menere zo hun hele lae-
ven met hun met ging. In goeie en in slechte tieden. 
‘Alles heeft zijn tijd’ (Prediker 3) had’r dan bi-j ons 
motten hangen, maor ja dat is neet maer van dizzen 
tied. Eigenlek is dat best wal jammer. Alles hef zien 
tied. ’t Is en blif un mooien tekst, niks gebeurt zoma-
or, niks duurt te lange of te kort, a’j ’t maor laot zoas 
het is en het de tied geft. 
 
Makkelek ezegd, maor wat is tied eigenlek. Vake 
ho’w d’r te weinig van en natuurlek ho’w lever een 
tied van lachen dan un tied van huulen. Vake make 
wi-j mooie verwachtingen van wau’w met de tied 
gaot doon, bi-jveurbeeld fietsen op un mooien zom-
mersen  aovend of un mooien boswandeling in de 
harfst um te genieten van de mooie kleuren op een 
van dee weinige zunnige dage in ’t naojaor. Maor 
wannaer ’t eenmaol zowiet is, ho’w vake andere din-
ge te doon, bu’w zoas altied hatstekke drök of marke 
wi-j ‘t neet ens op. 
Wi-j wilt ’t hebben maor as ’t er is, ho’w ’t vake pas in 
de gaten wannaer ’t veurbi-j is. Veural van ’t waer 
make wi-j mooie veurstellingen weet wannaer ‘t zo 
wiet is metene opholt met bestaon. Altied maor ver-
wachtingen. En vake is ’t te lange of anders wal te 
kort. Zommers: schient endeleke de zunne, is ’t waer 
völs te warm.  En ’s winters: de gezellige winter-
aovonden komt ’t er waer an, heur i-j dan iederene 
zeggen met overdag snee, ies en schaatsen. An de 
andere kante, an al dee dingen waor i-j naor uutkiekt, 
bliekt dan ok waer allemaole naodelen te zitten: völs 
te kold, gladdegheid um ’t huus en nog völle maer. 
Vake dus dinge waor i-j rap ok waer vanaf wilt. t Is ok 
nooit good.  
 

Alles hef zien tied maor vake nem i-j 
d’r neet de tied veur. 

 
’t Krig vake pas zien betekenis wannaer ’t waer veur-
bi-j is. ‘t Duren dus helemaols neet te lange maor 
juust te kort. Zo geet ’t laeven van de mooie dingen 
veurbi-j, deurdat ze te lange duurt maor achteraf 
gewoon te kort bliekt. 
 

 I-j könt ’t laeven ok wal vergelieken met un fiets-
tocht. En dan lever neet zo’n fietstocht as in de pas-
torpraot in de veurige Op Weg waor-j opens zomaor 
tut stilstand komt, maor maer un fietstocht waorbi-j 
i-j wannaer i-j net begonnen bunt met fietsen, un 
mooi benksken zeet staon op un mooien plek in de 
zunne met un fantastisch uutzicht. Un plekke um 
effen lekker te gaon zitten, wat uut te rusten, te drin-
ken en wat te aeten. Maor eigenlek vin i-j ut nog te 
vrog daorveur en i-j fietst wieter. Um vervolgens nar-
gens maer zo’n mooie plekke teggen te kommen en i-
j d’r host ovver prakkezeert um maor waer terugge te 
fietsen. Maor terugge in ’t laeven geet neet! An de 
andere kante, de henweg is vake ok mooier dan de 
terugweg. 
 

 
 
Alles hef zien tied maor vake nem i-j d’r neet de tied 
veur. ’t Laeven is gevven en nemmen, net zoas de zee 
met zien eb en vloed, de zommer en de winter, ‘t 
leaven en de dood. ’t Völt allemaole neet met maor 
toch mögge wi-j bli-j waen met wau’w hebt. Ovver 
dat bli-j waen laezen ik laatst un verhaal van ‘n on-
derzeuk dat daorovver was edaone. Iemand had wat 
foto’s emaakt van leu en andere leu mössen dan rao-
den waor dizze leu net vandan kwammen of  hadden 
met e maakt. De leu raoden vanalles: ne begrafenis-
se, naor un engen film ekekken. Niks van dit alles. 
Wat blek, ’t wazzen foto’s van leu weet ‘s-
zondagsmargens uut de kerke kwamen.  ’t Is al un 
onderzeuk van wat langer gelaene, maor ‘t göf wal te 
denken en misschien is ’t ok nog wal steeds actueel.  
Heur um mi-j hen namelek ok wal es da’k neet altied 
zo vrolek zit te kieken. Nargens veur neudig. No wet 
ik ok wal dat ’t neet altied met völt in ‘t laeven en d-r 
völle naregheid is, maor iets bli-jer  mo’w en ko’w dus 
wal doon. Want ‘t is wal belangriek om bli-j te waen 
en d’r un betjen schik van te hebben van al ow ge-
pökkel in ’t laeven want dat is dan ’n kado van God.  
Laes maor nao in Prediker. Mo’j dus wal effen tied 
veur maken, maor in ieder geval mooi da’j tied heb 
emaakt um dit te laezen.  
Goeie vakantietied, dichtbi-j, wiet weg of gewoon bi-j 
huus. 

Erik Schokkin 
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PVG-reisje naar “De Panoven” op 26 mei 2014 
 
Veel ouderen en andere belangstellenden/helpers 
van de protestantse kerken uit Lichtenvoorde en 
Groenlo stonden maandag 26 mei op tijd bij de kerk 
klaar om deel te nemen aan het jaarlijkse reisje. 
Onze chauffeur deze dag was de heer Gerrit Nobel 
van Gelderesch Reizen. Hij bracht ons via een prach-
tige route door de Achterhoek en Liemers naar Zed-
dam. Onderweg had hij er al snel de stemming in 
zitten met z'n grappige opmerkingen. In het gezellige 
restaurant Ruimzicht wachtte ons een heerlijk en 
goed verzorgd diner. Natuurlijk kon men hier ook 
even lekker bijpraten wat voor de dames meestal een 
must is. 
Aansluitend met z’n allen weer in de bus ging de 
tocht verder naar Museum de Panoven in Zevenaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit museum is ontstaan doordat de eigenaar van de 
dakpannenfabriek na sluiting van het bedrijf de ge-
schiedenis van dit bedrijf en dat van de werkmetho-
den wilde overdragen aan de volgende generaties. 
Hier is dus een museum waar men alle facetten 
rondom de vervaardiging van dakpannen kon bekij-
ken. 
Tijdens de rondleiding vertelde de gids ( een schrij-
ver, die dus ook goed van de woorden kon) alles over 
het zware werk dat de mensen en hun kinderen 
vroeger in dit (en andere soortgelijke bedrijven) 
moesten verrichten. Dit alles ondersteund met vele 
foto's en veel gereedschap dat nog aanwezig was. 
 

De rondleiding werd besloten met een treinritje tus-
sen de kleigaten. Doordat het even tevoren enorm 
had geregend slipten de wielen van het locomotiefje 
over de spekgladde rails, waardoor enkele sterke 
mannen uit het gezelschap het treintje met een 
twaalftal dames daarin weer verder moesten duwen.  
 

 
Een hilarische gebeurtenis met een goed resultaat: 
iedereen was weer op tijd voor koffie/thee met ge-
bak.  
 
Tijdens de terugrit volgden we eerst de Rijn tot waar 
deze bij Spijk ons land binnen stroomt. Via Elten en ’s 
Heerenberg keerden we terug naar Lichtenvoorde 
waar uiteraard de koffie met een  rozijnenbol klaar-
stond. 
De predikant Hans Hinkamp die in verband met een 
fietsongeluk jammer genoeg niet aanwezig kon zijn 
kreeg als troost een mooie kaart met al de namen 
erop van de deelnemers aan dit reisje. We hopen op 
een spoedig herstel voor hem!  
Mevrouw Truus de Bruijn bedankte iedereen voor de 
fijne dag en wenste ons wel thuis en een fijne vakan-
tietijd. 
De eerstvolgende bijeenkomst van de PVG zal op 22 
september zijn. U leest het in het groene boekje dat u 
binnenkort ontvangt. 

                                                              Annie Bosman 
 
 
Giften 
Ontvangen via mevrouw G. ter Haar € 5,= en € 20,= 
voor de ouderling bloemendienst. 
Hartelijk dank! 

 
Kledinginzameling 
Zaterdag 26 juli a.s. is de eerstvolgende kledinginza-
meling. In de maand augustus vindt dit plaats op za-
terdag de 30e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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Gospelkoor Spirit zoekt part-time zangers! 
 

Hé jij daar ..... 
 
Gospelkoor Spirit zoekt JOU !!!! 
 
Vind je het leuk om samen te zingen ? 
Zoek je een ontspannende activiteit ? 
Wil je niet gebonden zijn aan een vast koorlidmaat-
schap ? 
 
Na de zomervakantie starten we op dinsdag 2 sep-
tember met het kerstproject. 
 
Het doel is lekker met elkaar zingen, nieuwe kerstlie-
deren leren en in december het repertoire ten geho-
re brengen via diverse optredens. Het is wel de be-
doeling dat je zoveel mogelijk op de repetitieavonden 
aanwezig bent. (Spirit repeteert iedere dinsdagavond 
van 19.45 - 21.45 uur in de Oude Mattheüs.) Ook 
verwachten we dat je er met de geplande optredens 
in december bent, zodat je gezamenlijk naar de op-
tredens kunt toewerken.  
 
Wil je meer informatie, vraag één van de koorleden 
of neem contact op via email: spiriteiber-
gen@gmail.com  of kijk op www.spiriteibergen.nl 
 

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

Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster   tel. 06 15 00 12 21 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer F. van Doorn tel. 37 27 00 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

Wilt u ook wel eens rijden 
voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan 
mij door. Namens uw dia-
conie, Hillie Ikink-Lankamp   
tel.  377300 

 

Nieuw boek over Bijbelse uitdrukkingen 
 
Op 3 juni ontving het jarige Nederlands Bijbelgenoot-
schap het zojuist verschenen boek ‘Een lust voor het  
oog – en andere Bijbelse uitdrukkingen. Algemeen 
directeur Rieuwerd Buitenwerf nam het boekje, ge-
maakt door uitgever Van Dale, in ontvangst. 
 
Babylonische spraakverwarring, de lier aan de wilgen 
hangen, als een dief in de nacht, bergen verzetten: 
veel Bijbelse uitdrukkingen, metaforen en zegswijzen 
zijn inmiddels een rotsvast onderdeel geworden van 
ons dagelijks taalgebruik. Vaak worden deze talige 
pareltjes uit het ‘Boek der boeken’ niet bewust ge-
bruikt. In het boek ‘Een lust voor het oog – en andere 
Bijbelse uitdrukkingen’ kan de uitleg van de herkomst 
dan ook tot een openbaring leiden. 
 
Gebruik van Bijbelse uitdrukkingen 
Toon den Boom neemt bijbelse uitdrukkingen onder 
de loep en kijkt daarbij naar de verschillende bijbel-
vertalingen. Daarnaast beschrijft hij hoe het bijbelse 
Nederlands in de literatuur (en in de Dikke Van Dale) 
terechtgekomen is. Met bijvoorbeeld uitspraken van 
politici laat hij zien dat gebruik van bijbelse uitdruk-
kingen zeer actueel is. 
 
Tentoonstelling Thuis in de Bijbel 
In het Museum Catharijneconvent in Utrecht is tot en 
met 10 augustus 2014 de tentoonstelling ‘Thuis in de 
Bijbel’ te bezoeken. Een tentoonstelling waar ge-
toond wordt hoe de verhalen uit de Bijbel een inte-
graal onderdeel zijn van de kunst en cultuur in de 
Lage Landen. Deze tentoonstelling sluit mooi aan op 
de inhoud van het boek ‘Een lust voor het oog’. Op 
vertoon van het boek ontvangen bezoekers van het 
museum Catharijneconvent een tweede entreebewijs 
gratis (tot en met december 2015). 
 
Boek en e-boek 
Een lust voor het oog – en andere Bijbelse uitdruk-
kingen bevat 168 pagina’s en kost € 14,99. ISBN 
9789460771767. Er is ook en e-boek, prijs € 9,99. 
ISBN 9789460771774. Beide titels zijn verkrijgbaar via 
de (online) boekwinkel en via de Van Dale-
webwinkel. 
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                    Ineke Beestman-Hoitink 
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Vakantiebijbelgids 2014 
 

 
De Vakantiebijbelgids 
2014 van Ark Mission is 
weer een groot succes. 
Er is zoveel belangstel-
ling dat we al door de 
gehele oplage heen zijn, 
100.000 exemplaren 
verspreid!  
De Vakantiebijbelgids 
2014 geeft drie weken 
lang elke dag een korte 
bijbeloverdenking. In de 
christelijke boekhandels 
is vaak een exemplaar 
op te halen (zolang de 
voorraad strekt).  
 

 
Vakantie is een tijd van rust. Maar juist dan kun je 
ontdekken dat je alledaagse leven niet eenvoudig is. 
Ook Gideon en zijn volk hebben het niet gemakkelijk. 
Ze worden bedreigd door de Midjanieten. Maar dan 
komt er een boodschapper van de HEER. Hij wenst 
Gideon vrede toe.  
Gideon reageert cynisch: ‘Waarom overkomt ons dit 
allemaal als de Heer ons werkelijk bij staat? Hij trekt 
zich niets van ons aan.’ En misschien knaagt die 
waaromvraag ook wel aan jou.  
Toch, ondanks alle vragen en cynisme roept God Gi-
deon. Gideon vraagt om een teken dat God bij hem 
is. Soms geeft God je zo’n bijzonder teken. Gideon 
bouwt een altaar voor God als begin van zijn toewij-
ding en hij geeft het een prachtige naam: ‘de HEER 
geeft rust.’  
In God is alle rust en vrede te vinden die Gideon no-
dig heeft. Steeds wanneer hij zich klein en kwetsbaar 
voelt, mag hij teruggaan naar dit altaar om opnieuw 
Gods rust en vrede te vinden. Dat mag jij ook vinden 
in het kruis van Jezus Christus. Hij schenkt de vrede 
die je met je verstand niet kunt bevatten. Zelfs wan-
neer het stormt in je leven is die vrede er voor je. En 
Hij geeft je kracht voor je levenstaak. Ik hoop dat je in 
deze vakantieperiode (opnieuw) rust vindt bij God! 
 

Meer informatie: http://www.arkmission.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Kindernevendienst  
 
Pasen is geweest (toen Jezus gekruisigd werd 
en weer is opgestaan uit de dood). 
We zochten paaseitjes in de kerk. 
 
We hebben een kindernevendienst gehad over 
het thema  pesten. We zijn toen langs foto's 

(de kruiswegstatiën) gelopen met een aantal kinde-
ren, en hebben gekeken naar en gepraat over de 
soms vreemde foto's. 
 

O ja, en op 25 mei waren jullie aan de beurt in de 
kerk met de AKZ-dienst. Dit beviel de kinderen, en 
jong en oud was enthousiast. Dominee Hans kon wel 
inpakken. Het leukste was natuurlijk het ophalen van 
de collecte. 
 
 
 
 
 
 
 

En daarna kwam Pinksteren. Er kwamen vlammetjes 
op de hoofden van de leerlingen van Jezus en er 
waaide een wind en de leerlingen spraken in vreem-
de talen. 
 

We hebben eigenlijk best veel gedaan met een klein 
groepje en we zijn al weer bijna toe aan vakantie. De 
scholen gaan dicht en we hebben lekker vrij. 
 

Maar zondag 13 juli is er nog de laatste leukste mag 
je niet missen kindernevendienst met alle kinderen. 
Meestal houden we een buitenactiviteit als het weer 
het toelaat. We hopen dat jullie allemaal komen zo-
dat we samen met de laatste kindernevendienst dit 
seizoen kunnen afsluiten. 
 

En dan misschien lekker op vakantie met je ouders. 
Ergens in een huisje of een caravan. In een andere 
omgeving, met kinderen waar je anders niet mee 
speelt.  
 

Groetjes en een fijne vakantie toegewenst,  
                     de leiding van de kindernevendienst.  
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 7 september 2014. Kopij 
moet uiterlijk maandag 25 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 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 08 58 78 38 64 
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71 
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

GEGEVENS LICHTENVOORDE 
WIJKINDELING 2012 
Wijk ouderling/coördinator tel. nr. 
  1.  mevr. G. Boschman     37 35 59 
       mevr. J. Hulshof           37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer            48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink          37 24 14 
  4.  dhr. F. van Doorn        37 27 00 
  5.  dhr. G. Bouwman        37 24 36 
       mevr. J. Rouwhorst     37 36 62 
  6.  mevr. G. ter Haar        37 20 91 
  7.  mevr. H. Hulshof         35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge   37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes          37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge    37 31 97  
12.  mevr. J. ter Haar         37 15 28 
 

wijk 1,2,4,5 en 6    ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 – 12  mevr. G.H. Braam 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,  
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09 

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

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

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

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

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

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

 

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

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster,  
Van Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde, 
tel. 08 58 78 38 64 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99 
 
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717 
(Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300 
(Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297 
(Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195 
(Kerkblad Op Weg) 
 
Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687 t.n.v. Diaconie Protestant-
se  Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,  
7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      
 

Begraafplaats Vredehof: J. Niewold, Esstraat 10-37, 
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45 
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 
 
GEGEVENS GROENLO 
Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,  
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo 
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,  
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60. 
 

Predikant: vacant 
 

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

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

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

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar 
Abeelstraat 102  7101 LJ Winterswijk tel. 0543-53 85 25  
IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie 
 

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

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 
 

zondag 6 juli    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Kindernevendienst 
Welkom: mevrouw Meijer 
Deurcollecte: Kindernevendienst 
 

zondag 13 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer Tamminga 
Deurcollecte: Orgelfonds 
Kindernevendienst:  Afscheid kinderen groep 8 
Jongerenkerk 
 

zondag 20 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer Van Lochem 
Deurcollecte: Kerkradio 
 

zondag 27 juli    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Viering Heilig Avondmaal 
Welkom: de heer Niewold 
Deurcollecte: Eredienst 
 

zondag 3 augustus    
10.00 uur ds. J.R. Jonk, Geesteren 
Welkom:  de heer  Koster 
Deurcollecte: St. Hope (eigen project Diaconie) 
 

 

zondag 10 augustus    
10.00 uur mevrouw G.H. Braam 
Welkom:  de heer  Tamminga 
Deurcollecte: Pastoraat 
 

zondag 17 augustus    
10.00 uur ds. M.Bouwman-Lasseur 
Welkom:  de heer  Schokkin 
Deurcollecte: Zomer Zending 
 

zondag 24 augustus    
10.00 uur de heer S. Kuijt 
Welkom:  de heer  Wildenbeest 
Deurcollecte: Family Help Programme 
 

zondag 31 augustus    
10.00 uur ds. M.Bouwman-Lasseur 
Welkom:  de heer  Van Lochem 
Deurcollecte: Algemeen Kerkenwerk 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   

 
 

 
 

 
 
 

Groenlo 
 

zondag 6 juli 
10.00 uur de heer J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom: mevrouw Weetink 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, jeugdwerk 
Na de dienst is er koffiedrinken  
 

zondag 13 juli 
10.00 uur ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: de heer Pleiter 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk in eigen gemeente 
 

 
zondag 20 juli 
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie 
 

zondag 27 juli 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud begraafplaats 
 
 

zondag 3 augustus 
10.00 uur de heer H. Dijkman, Vorden 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: Diaconie, bloemenfonds 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 

zondag 10 augustus 
10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur, L'voorde, HA 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk in eigen gemeente 
 

zondag 17 augustus 
10.00 uur dienst 
Welkom: de heer Klein Wolterink 
Deurcollecte: Diaconie, kerk in actie 
 

zondag 24 augustus 
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie 
 

zondag 31 augustus 
10.00 uur de heer J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom: de heer Scheer 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud begraafplaats 


