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Pinksteren 
 

Geest van God, zo vol van liefde, 
Vul mijn hart en ziel met jou. 

Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

Liedboek voor jou, lied  685 

 
 

 
 
 
 
 

  
                  
                                       

       
 

 

 

 



 2 

Achter de voordeur . . . en dan? 
 
Onze laatste les van een driejarige cursus  
'Theologische Vorming voor Gemeenteleden'. 
Onze leraar is Jielis van Baalen. Het vak is Is-
lam. De vraag die gesteld wordt: Aanbidden 
wij, christenen, dezelfde God als de moslims? 
Jielis werkte jaren in Egypte als godsdienstwe-
tenschapper aan  de universiteit van Caïro en 
als freelance verslaggever. Schrijft voor het 

Reformatorisch Dagblad. En komt nog met regelmaat 
in Egypte en het Midden-Oosten. Is ook in ons land 
nauw betrokken bij het leggen van contacten tussen 
moslims en christenen. Eén van de basisvoorwaarden 
die hij stelt is dat we het verschil in het oog houden 
tussen islamisten en islamieten. Islamisten gebruiken 
de islam om een politiek doel te bereiken, islamieten 
geloven in Allah. Over die laatste groep hebben wij 
het.  
 
Naar aanleiding van de vraag: Aanbidden christenen 
en moslims dezelfde God een aantal punten van 
overeenkomst. Beiden zeggen: 
- Er is één God. 
- God heeft alles geschapen. 
- God is goed. 
- God is Liefde. 
- God nodigt je uit om Hem lief te hebben. 
   En om vanuit die liefde goed te doen en ook lief te  
   hebben, barmhartigheid te tonen. 
 
Dat brengt me bij het opschrift van deze tekst: Achter 
de voordeur . . . en dan? Denk dat de term 'achter de 
voordeur' bij de meesten wel bekend is. Een 'blonde 
krullebol in de Kamer' (zoals Jielis hem eens noemde) 
gaf aan dat islam en alles wat daarmee te maken 
heeft achter die deur hoort. Andere Kamerleden de-
den soortgelijke uitspraken met betrekking tot het 
christendom.  
 
Ik kan het daar niet mee eens zijn. Dat zou betekenen 
dat je je liefde voor die ene God alleen maar kan to-
nen in woord en daad in je eigen kleine beperkte 
kringetje. In je eigen huis. En is nou niet juist onze 
opdracht en die van de moslims om God lief te heb-
ben, en om barmhartigheid te doen aan mensen die 
dat nodig hebben, om te durven laten zien dat je 
kiest voor die ene God? 
 
Brengt me bij nog zo'n soort opvatting: Politiek hoort 
niet in de kerk. Weet niet hoe anderen daar over 
denken, maar voor mij kan je dat niet absoluut stel-
len. De preekstoel moet geen plek worden waar van-
af  expliciete stemadviezen geroepen worden. Maar 
wel een plek waar verkondigd wordt wat God, die 
Liefde is, van ons verwacht als we onze stem uitbren-

gen, onze stem laten horen. Een kerk is een plaats 
waar benoemd mag,benoemd moet  worden wat niet 
goed is in de samenleving. Hoe kan het bijvoorbeeld 
gebeuren dat kinderen hier geboren en getogen, 
kinderen die Nederlands spreken, die hier naar 
school gaan, die in de gemeente waar ze wonen al 
jaren  bekend zijn, het land uitgezet gaan worden als 
niemand ingrijpt?  Moeten we daarover zwijgen?   
Nog een uitspraak. Hoor het niet zo vaak meer als 
enkele tientallen jaren geleden, maar raakt ook aan 
hoe je zal geloven, waar je zal geloven. Die uitspraak 
is:  Het geloof is veel te horizontaal geworden. Veel te 
aards. Het verticale, de verbinding met de hemel, is 
zoek. Gelovigen zouden veel te veel bezig zijn met het 
goed doen, het liefhebben van mensen. En daarmee 
het liefhebben van God vergeten. Maar is het niet zo 
dat op dat punt van die horizontale balk waar men-
sen goed doen, waar barmhartigheid betoond wordt, 
juist die verticale balk de horizontale doorkruist? Dat  
God daar de aarde raakt? God ons mensen raakt?  
 
Deze gedachten wilde ik doorgeven. Naar aanleiding 
van een les die we hadden. Naar aanleiding van wat 
me bezighoudt als ik de krant lees, televisie kijk.  
 
Tot slot: Er zijn ook verschillen tussen het beeld dat 
wij van God hebben, en het beeld dat de moslims 
hebben. Maar het principe van liefhebben, van 
barmhartigheid tonen,  is hetzelfde. En daar heeft 
onze wereld zeker behoefte aan.  
Wat dit met Pinksteren te maken heeft? Want dat 
feest vieren we deze maand. Alles!  Want die ene 
Geest, die Geest die in allen werkt, helpt ons om te 
weten wanneer je de deur uit moet, wanneer je, ook 
in de kerk, niet om de politiek heen kan,  wanneer je 
in mensen  God ontmoet.  
                    marja   
 
 
 
Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 
 
Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte,  
vrede, troost en rust geef jij. 
 
Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder 
Geest van liefde, sterk en trouw.                                                                                           
 
                                                       (lied 685 vers 1, 4 en 5) 
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
 

Vallen en opstaan; het is een regelmatig terug-
kerend thema in de kerkdiensten. Het vormt, 
met de val en opstanding van Jezus in gedach-
ten, het hart van het geloof. In het geloof ligt 

kracht (opstandingskracht) om tegenslagen het hoofd 
te bieden. Soms is dat kort en krachtig en staan men-
sen snel weer op. Een andere keer is dat opstaan een 
zaak van de lange adem. 
 

Als predikant word je ook vaak ‘voorganger’ ge-
noemd. Helaas moest deze voorganger onlangs op 
pijnlijke wijze letterlijk kennis maken met het begrip 
‘val’. Dit was er één in de categorie “don’t try this at 
home”, of anders gezegd: dit was geen voorbeeld tot 
navolging. Dus wel voorganger, maar nu even niet! 
 

Op de terugweg van een bijeenkomst van de vertaal-
groep in het dialect reed ik met de fiets (door een 
moment van onoplettendheid van mijn kant, stom!) 
pardoes achter op een vrachtwagentje van wegwer-
kers. De schade op dit moment: een onwillige en 
pijnlijke knie, schouder, ribben, vingers en een ‘pink-
spalkje’. Ik wist niet dat het woord bestond maar het 
is een fraaie voor een spelletjes Scrabble, Stapel-
woord of Wordfeud: pinkspalkje.  

 

 
 

Eén en ander betekent wel dat ik, na het vallen, mij 
de komende tijd zal richten op ‘opstanding’. Met een 
aangepaste agenda (je moet soms keuzes maken) zal 
het accent dus liggen op eerst maar eens verant-
woord herstellen. 
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle 
bemoedigende en lieve reacties. Ontroerend om ook 
zelf te ervaren hoeveel mensen er meeleven en di-
rect aanbieden om indien mogelijk te helpen. Je bent 
dan wel ‘voorganger’ maar het is wel heel positief te 
merken dat je daarin ook ‘vooruit geholpen wordt’ 
door mensen om je heen. Dank en tot ziens! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp     
 

Pinksteren 8 juni 
Na Kerst en Pasen is Pinksteren het derde grote feest 
in de kerk. Maar toch ligt het voor veel mensen in de 
beleving een stukje verder weg. Geen feest van licht-
jes (en warmte in de winterkou). Geen feest van 
nieuw leven dat door de harde steen (en eierschalen) 
heen breekt. Maar een feest van de wind die op-
steekt. Minder tastbaar of zichtbaar maar niet minder 
belangrijk! Het gaat om Gods Geest om mensen te 
bezielen, als mens en als kerk. Dus kom met Pinkste-
ren naar de kerk voor bezieling en geestkracht! 
 
 

 
 

Doopdienst 29 juni 
Op 29 juni staat er weer een doopdienst op het roos-
ter. Ouders die hun kind willen laten dopen worden 
vriendelijk verzocht hiervoor tijdig contact met mij op 
te nemen. Dan kunnen we er samen een mooie fees-
telijk doopdienst van maken. 

ds. Hans Hinkamp 
 

Agenda Lichtenvoorde 
 
04 juni   Inloopmorgen  09.30 uur 
11 juni   Inloopmorgen  09.30 uur 
18 juni   Vergadering V&T 10.00 uur 
20 juni  Open Tafel  11.30 uur 
25 juni   Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
  KND vergadering 20.15 uur 
30 juni  KRM vergadering 20.00 uur 
 

Agenda Groenlo   
 
23 juni  vergadering van het moderamen 
30 juni   kerkenraadsvergadering  
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Pastorpraat Gaatske Braam 
 
Tijdens het bladeren door mijn gedichtenbundels 
kwam ik het prachtige gedicht “Gij kent mij” van Adri 
Visser tegen dat ik graag met u wil delen. Het is ge-
schreven naar aanleiding van Psalm 139: 5 “U omsluit 
mij, van achter en van voren, U  legt uw hand op mij,”  
 

Zoals geen mens mij kent, zo kent Gij mij. 
Zo na geen naaste is, zijt Gij nabij. 

Als adem in mijn bloed, zó diep gaat Gij. 
 

Gij zelf hebt mijn begin geweven, 
mij in de moederschoot gelegd. 

Gij hebt mijn lichaam vorm gegeven, 
mij 't leven toegezegd. 

Gij hebt mijn geest met vlees omkleed, 
mijn hart en ziel aanééngesmeed. 

 
Gij kent van verre mijn gedachten, 

diep in het hart kijkt Gij. 
Op al mijn wegen kan ik U verwachten, 

zelfs in het duister vindt Gij mij. 
Gij kent mij door en door, 

de woorden van mijn tong: Gij kent ze voor. 
 

Nóóit zal ik tevergeefs U zoeken, 
Gij zijt mij zéér nabij. 

Gij legt uw hand op mij. 
 
Het zijn woorden waar je kracht uit kunt putten als 
het moeilijk is in je leven, als je je onbegrepen, als je 
je eenzaam voelt. Het zijn woorden die je hele leven 
met je mee mogen gaan. Wat een rijkdom! 
 
Bezoekwerk 
Mocht u, op korte termijn, prijs stellen op een con-
tactmoment met mij,  dan kunt u dit, rechtstreeks 
aan mij, via uw ouderling of contactpersoon, laten 
weten.  

 
Meeleven met 
Alle zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis,  de zieken 
thuis en de mensen om hen heen, heel veel kracht en 
Gods nabijheid.  
 
Om alvast te noteren 
De volgende ontmoeting in de Antoniushove is op 
donderdagmiddag  23 oktober 2014 om 14.30 uur. 
 
Vakantie 
Mijn vakantie is van 28 juni tot en met 26 juli. Indien 
nodig kunt u een beroep doen op ds. Hinkamp.  
 
                                          Met een bemoedigende groet   
                                                                     Gaatske Braam 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij: 
 
27 april de familie Doornberg, 
 Frans Halsstraat 92. 
  4 mei  mevrouw Aalbers, 
 Franciscanerhof 8  en 

            de heer Wamelink, 
            Switbertushof 29. 
           11 mei  de familie Hulshof, 
            Zieuwentseweg 53. 
           18 mei  de heer Gerritsen, 
            Op den Akker 35.      
 
 
Verjaardagen  
 
  5 juni  de heer E.J. Wamelink, 
              Switbertushof 29, 
              7131 TA, 86 jaar. 
 9 juni   de heer D.J. Bloemendal, 
              Antoniushove, 7131 CW,  
 kamer 204, 84 jaar. 
11 juni  de heer J.H. Schutte, 
 Potgieterstraat 20, 

7131 NK, 85 jaar. 
15 juni  de heer G.J. Kuiperij 
 Vincent van Goghstr. 17, 
 7131 VD, 83 jaar. 
21 juni  mevrouw M. Koelmans, 
 Antoniushove, 7131 CW, 
 kamer 212, 82 jaar. 
22 juni  mevrouw H. Schutte – 
 Wamelink, 
 Potgieterstraat 20, 
 7131 NK, 84 jaar.  
22 juni  mevrouw J.G.G. Lubbers, 
 Korte Rapenburgsestr. 
 3 g, 7131 DD, 76 jaar. 
23 juni  de heer F.H. ter Haar, 
 Middachtenstraat 41 
 7131 BB, 91 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 kaart-
je 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 heb-
ben. 
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Bloemengroet Groenlo   
 
In de maand april zijn de bloemen uit de kerk met 
een groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
6 april  mevrouw Stoverink  
13 april  familie Bekkenutte 
20 april  dominee Helder 
27 april  mevrouw Bouwmeester 
 
 
 

Huwelijksaankondiging vanuit Groenlo 
 

Op vrijdag 13 juni 2014 om 12.00 uur zullen Lidwien 
Bragt en Kim Sonderen elkaar het ja-woord geven.  
In de Johanneskerk te Lichtenvoorde zullen zij Gods 
zegen over hun gezamenlijke levensweg vragen. 
We wensen hen een stralende dag toe en een geluk-
kige toekomst onder Gods zegen. 

 
Ds. Ria Willems-Joosten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giften 
Mevrouw Gaatske Braam ontving een gift van € 10,= 
voor de kerk. Hartelijk dank! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkenraadsvergadering van  14 mei 2014 
PKN Lichtenvoorde 
 

Diaconie 
De jaarcijfers van de Diaconie over 2013 wor-
den besproken en toegelicht door Jeroen Wil-
denbeest. In het kerkblad Op Weg komt een 
samenvatting en de jaarcijfers komen ter inza-
ge te liggen in de J-hof. Op de volgende ker-
kenraadsvergadering kan het dan geaccor-
deerd worden.  

Van zaterdag 14 juni tot vrijdag 20 juni gaan vijf 
gemeenteleden mee met de IKA vakantieweek in 
Lemele. Vervoer en dergelijke wordt geregeld door 
de Diaconie.  
 
Kerk en geen kindernevendienst 
Wanneer er geen kindernevendienst is en er toch 
ouders met kinderen in de kerk zijn, is er voor de 
kinderen een tasje beschikbaar met wat leuke spulle-
tjes om de dienst door te komen. Deze tasjes worden 
bij binnenkomst uitgereikt door de ambtsdrager die 
het welkom onder de toren doet. 
 
Beleidsplan 
In de volgende kerkenraadsvergadering zal een pre-
sentatie en aansluitend discussie plaatsvinden van 
het werkplan van PKN Lichtenvoorde. Dit werkplan is 
opgesteld door de leden van de betreffende werk-
groep, dit zijn: Sjors Tamminga, Frits Schutten, Ge-
rard van Lochem en Hans Hinkamp. Het werkplan is 
de basis voor het beleidsplan van PKN-Lichtenvoorde 
voor de komende jaren. 
 

Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag van de 
kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opne-
men met de scriba of een ander lid van de kerken-
raad. 
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Samenstelling Kerkenraad 
 
Wie zitten er eigenlijk in de kerkenraad, vraagt u zich 
misschien af. Hieronder vind u de samenstelling van 
de huidige kerkenraad. 
 
Predikant: 
- Ds. Hans Hinkamp 
 
Kerkelijk werker   
-Gaatske Braam 
  
Diakenen 
-Jan ter Horst  
-Marion Houwers 
-Hillie Ikink 
-Frits Schutten  
-Bea Ton  
-Jeroen Wildenbeest  
 
Ouderlingen 
-Frits van Doorn 
-Carelien Lensink-Jansen 
-Elfriede Meijer        
-Erik Schokkin (scriba) 
-Sjors Tamminga (voorzitter, 
  ouderling met speciale opdracht V&T) 
-Ria Tieltjes 
-Vacature (jeugdouderling) 
-Vacature (ouderling) 
 
Kerkrentmeesters          
-Bert Baarsma  
-Geert Koster  
-Gerard van Lochem 
-Jan Niewold (vervangend scriba) 
-Jan Onnink  
-Wim Wamelink  
                                                       Met vriendelijke groet, 
 
                                                                         Erik Schokkin 
                                                                                     Scriba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen uit Groenlo   
 
1. In de periode dat onze gemeente vacant is, is als 
consulente door de classis aangewezen, ds. Wende-
lieke Weersma uit Eibergen. Zij zal in deze periode de 
kerkenraad ondersteunen. 
 

2. Als er in de gemeente iemand is die dringend een 
predikant nodig heeft, dan kunt u contact opnemen 
met de scriba Joop ter Horst, tel. 0544-464421 of de 
voorzitter van de kerkenraad Hans Bragt, tel. 0544-
462797, dan kunnen zij dat voor u regelen. 
3. Begin mei hadden wij een telefoongesprek met de 
heer Stuiver van de PKN te Utrecht, betreffende de 
mogelijkheden een predikant te kunnen benoemen 
uit de pool. De heer Stuiver deelde ons mee, dat er 
op korte termijn enkele afspraken gemaakt worden 
met kandidaten ( z.g. proponenten ) hier in de regio. 
Hopelijk bevindt zich hierbij een geschikte persoon 
voor onze gemeente. 
 

4. Naar aanleiding van het bovenstaande is het de 
bedoeling om op korte termijn een beroepingscom-
missie samen te stellen. Hiervoor zullen wij een aan-
tal mensen benaderen met het verzoek of zij mee 
willen doen.  
 

Met vriendelijke groeten, 
Joop ter Horst, scriba 

 
Kerkelijk centrum “Johanneshof’ 
 
Sinds de opening wordt door velen gebruik gemaakt 
van ons kerkelijk centrum “Johanneshof’. Natuurlijk 
door de kerkelijke activiteiten: de vergaderingen voor 
de diverse colleges, bijeenkomsten van vorming en 
toerusting, de inloopmorgen, open tafel en dergelij-
ke. Maar – en dat is minder bekend – ook bij begra-
fenissen is de ‘Johanneshof’ een plek om samen te 
komen, al dan niet na een rouwdienst in de kerk, 
voor het condoleren van de nabestaanden. Daarbij 
kan voor koffie/thee en een belegd broodje worden 
gezorgd. 
Ook andere organisaties maken graag gebruik van 
een van de beschikbare ruimten. De gebruiksdoelen 
zijn zeer divers. Genoemd kunnen worden: zangles, 
yoga, line-dance, cursussen en informatiebijeenkom-
sten. 
De beheerderscommissie brengt het vorenstaande 
graag onder uw aandacht en mocht u op zoek zijn 
naar een passende ruimte in ons kerkelijk centrum 
aarzel dan niet bij onze beheerder (te. 0544-374120) 
te informeren naar de mogelijkheden.  
  
            Namens de beheerderscommissie Johanneshof 

                                                        Flip de Bruijn    
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
KIA, Terugkeerproject vluchtelingen 
 
Mensen van wie de vreemdelingenbewaring wordt 
opgeheven, maar die nog niet direct naar hun land 
van herkomst kunnen of willen, dreigen op straat te 
komen. Ze mogen niet in Nederland blijven, maar zij 
zien ook geen perspectief in het land van herkomst. 
Zij hebben vaak negatieve gevoelens over hun terug-
keer. 
 
In het terugkeerhuis wordt samen met de betrokke-
nen gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg 
te nemen. Dit houdt onder andere in: de opbouw van 
een sociaal netwerk in het land van herkomst, waar-
door de terugkerende vreemdeling meer perspectief 
heeft na terugkeer. Zonder sociaal netwerk kan de 
vreemdeling geen leven opbouwen in het land van 
herkomst. Ook wordt een plan gemaakt om inkom-
sten te verwerven en te wonen. Zo nodig wordt gere-
geld dat noodzakelijke gezondheidzorg of scholing 
mogelijk is. 
 
Door al deze ondersteuning kunnen ook gevoelens 
van schuld en schaamte over de falende poging tot 
migratie worden weggenomen. Kortom het draait om 
perspectief. Een toekomst die er in het thuisland 
oorspronkelijk niet was, maar ook niet in Nederland 
kon worden gevonden. Door nieuw perspectief kan 
de vreemdeling duurzaam terug naar zijn land van 
herkomst. Dit werkt door naar de naaste omgeving in 
het thuisland. 
 
Het Transithuis werd kleinschalig en met eigen mid-
delen opgezet. Kerk in Actie zamelde geld in voor de 
oprichting van het terugkeerhuis. Stichting INLIA 
zorgt voor de praktische invulling en inrichting er van. 
In het project wordt verder samengewerkt met het 
Justitiepastoraat, ICCO, het Leger des Heils en de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 
 
Meer informatie bekijk de website op:  
http://www.kerkinactie.nl/projecten 
 

Deurcollectes juni 
 
1 juni  Plaatselijk Kerkenwerk 
8 juni  KIA, Zending 
 
Vrouwen en meisjes naar school 
Al sinds de jaren ’80 heeft de Protestantse Kerk een 
bijzondere band met haar zusterkerk in Pakistan. In 
de kerkprovincie Raiwind wordt prachtig werk ge-
daan. Zo is er een dagcentrum voor gehandicapte 

kinderen, onderwijs voor meisjes uit arme platte-
landsgezinnen en een programma voor christen-
vrouwen om hen te trainen en bewust te maken van 
hun rechten. 
 
15 juni  KIA, Werelddiaconaat 
 
Opkomen voor je belang, samen problemen aanpak-
ken en vreedzaam samenleven, hoe doe je dat in 
Zimbabwe? Harare Redidents’Trust (HRT), partner 
van Kerk in Actie, helpt. HRT is een bewoners-
beweging die al in 35 wijken een bewoners 
comité heeft opgericht. Iedere week wordt het meest 
urgente probleem besproken. Of het nu aankomt op 
de kosten voor schoon drinkwater, wat veelal ver-
vuild is, corruptie bij het elektriciteitsbedrijf of het 
recht op een verkoopplaats op de markt. HRT kaart 
het samen met de bewoners aan bij de plaatselijke 
politiek. Bewoners leren hun rechten kennen en  
weten dat hun stem gehoord mag worden. Samen 
staan ze sterk! 
 
22 juni  Energiekosten 
29 juni  De Glind 
 

Opbrengsten collectes april 
 
6 april    KIA, Binnenlands Diaconaat    € 51,24  
13 april    Orgelfonds       € 79,95  
17 april    Onderhoud gebouwen    € 21,65  
18 april    Bloemenpotje     € 17,60  
19 april    Pastoraat      € 24,25  
20 april    Kindernevendienst   € 124,20  
27 april    Eredienst en Kerkmuziek    € 46,65 
 
    Namens de diaconie: 
                                             Jeroen Wildenbeest 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
 

http://www.kerkinactie.nl/projecten
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold       
 

Onze partnergemeente, de Ev. – Luth.  Kirch-
gemeinde Zum Heiligen Kreuz in Herold viert 
dit jaar 150 jaar kerkwijding.       
Wij willen u daarom in een aantal artikelen iets 
over de kerk in Herold vertellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot 1960 stond er in de kerk in Herold een eenvoudig 
altaar wat gebruikt werd in de eredienst.  
 

 
 
Rond 1960 werd dit 
altaar vervangen 
door het huidige in 
gebruik zijnde al-
taar. Dit altaar werd 
in 1895 door de 
kunstenaar Hans 
Hartmann Mac-
Lean gemaakt voor 
de Dom in Freiberg. 
Het stelt het laatste 
avondmaal  dat 
Jezus met zijn disci-
pelen vierde voor 
(Mattheus 10, vers 
2-4). 
 

 

De versieringen die het altaar in de Freiberger Dom 
nog had (zie boven) werd in de kerk in Herold wegge-
laten.  
 

 
 
Het orgel werd in de jaren zestig van de 19de eeuw 
gebouwd door orgelbouwer Carl Eduard Schubert. 
Het is een romantisch orgel dat rond de eeuwwisse-
ling grond gesaneerd is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wordt vervolgd 

Hans Tornij  
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
D O B B E L S  
(eschrevvene deur Marijn Kraaijenbrink)  
 
Hemelvaort steet van oldsher bekend um zien open-
luchtdiensten, wat altied weer ’n aparten ervaring is. 
Normaal kiek i-j teggen ‘n groten kroonlöchter en ‘n 
praekstool an, maor tiedens ‘n openluchtdienst zee’j 
veule maer moois, want d’r zit gin dak ow in de wege.  
Ik wet nog da’k ’t as kind heel biezonder von da’k 
midden in de kerke bluumpkes kon plukken! Ne kerke 
den greuit of ’n karkdienst en liturgisch bloomschik-
ken in ene, dat wil toch iederene? 
 
Toch steet Hemelvaort veur de meesten maer be-
kend um het dauwtrappen: veur het krieken van de 
margen nog van huus weggaon, mooi kalm an daon 
en veural hoppen op good zönnig waer. A’j zin heb 
köj onderweg effen naor de Grensmarkt in Dinxper of 
argens lekker aan de ziedkante van de weg picknicken 
met ‘n paar lekker belegde breudjes. 
 
Ik herinner mi-jzelf ‘n biezondere Hemelvaortsdag 
waorop wi-j met ‘n paar kammereu hadden af 
esprokken um ’s op ‘n andere menere te dauwtrap-
pen.  
Met ‘n uutvoerige veurbereiding verzamelen wi-j ons 
(pas) um zeuven uur en wolle wi-j met de fietse op 
pad gaon. Umdat het waer ‘n betjen raegenachtig 
was en dus teggen viel, hebben wi-j d’r veur ekozzen 
um maor met de auto op pad te gaon. Achteraf maor 
good ok, want wi-j hebt den dag maer dan honderd 
kilometer met de auto af elegd! 
 
Wat was d’r dan no zo biezonder an onze andere 
menere van dauwtrappen? Noo, dat za’k ow vertel-
len: Wi-j namen den dag ‘n plastic beksken en ’n 
dobbelsteen met. Bi-j elke kruusing of splitsing gooi-
den wi-j met de dobbel en afhankelijk van het getal 
gingen wi-j linksaf, rechtsaf of rechtdeur. Het blek 
da’j met den dobbel duftig an et slakkeren komt: het 
kwam d’r uutendelek op neer dat wi-j dri-j keer hen 
en weer bunt ereden naar Dinxper, deur Voorst en 
Sindern kwamen en uuteindelek ons ‘n betjen vastre-
den in ‘n paar wonwieken in Ulft en Dinxper. Wat leu  

                                 
kwamen wi-j onderweg wal dri-j keer in teggen. De 
leu vrogen zich ongetwiefeld af of wi-j de goodwies 
kapot hadden of dat wi-j neet wat betters hadden te 
doon.  Ach, het was onmeundig gezellig onderweg en 
’n interessante ervaring, waorbi-j wi-j  -to egevven- 
ook (onneudig) völs te völle benzine hebt verknapt. 

 
Ik zat es ovver dee dobbels nao te denken. In het 
echte laeven stao wi-j ok vake op ‘n kruusing en vra-
oge wi-j ons ok wal ’s af wat veur weg wi-j mot insla-
on. Het zol dan ok wal handig waen a’j ‘n dobbel bi’j 
ow hadden um et besluut wat makkeleker te maken. 
Elke dag weer nemme wi-j beslissingen: Welke kante 
zal ik no op gaon? Gao ik links af, gao ik rechts af, gao 
ik rechtdeur? A’j denkt dat het anders mot, kö’j soms 
op tied bi-jdraaien en goa’j terugge naor het kruus-
punt waor i-j vandan kwammen, um ‘n anderen weg 
in te slaon.  
 
Maor as mens 
ha’j ok te maken 
met ingewikkelde 
beslissingen. ‘t Is 
dan verrekte las-
tig um de knoop 
deur te hakken en 
soms motte wi-j 
et d’r gewoon 
met doon. Wi-j 
hebt neet altied 
wat te zeggen 
ovver ons wark, 
ovver onze kin-
der, ons huus of 
onzen gezond-
heid. Dan is et zo 
fijn da’j juust möcht vertrouwen in ow geleuf en God, 
da’j de juuste afslag hebt enommen. Misschien wil i-j 
dan zelf de dobbel wal gooien, maor laot i-j aan God 
ovver wat er op de dobbel kump te staon, umdat i-j 
het zelf neet good wet. Of i’j laot God de dobbel 
gooien, maar i-j wilt wal zelf in de hande hollen welke 
meugelikheden en kansen d’r veur ow bunt um ow 
eigen richting te kunnen bepalen op de kruusingen 
van ow leaven. Met dobbels en ‘n plastic beksken ha’j 
völle meugelekheden, maor in et leaven nog völle 
maer. I’j mot allene wal zeen dat ze d’r bunt!  
 
Ho’j ok in het laeven staot, het blif belangriek um te 
kieken naor wat veur keuzes i-j hebt en könt maken. 
Elke dag stippel i-j ow eigen route uut op ’t eigen 
(laevens)pad. Het zal neet altied even makkelek 
waen. Soms ha’j gin puf um te dobbelen of mo’j echt 
effen bi-jtanken. Maor effen niks of kalm an doon is 
ok ‘n keuze. Ruste nemmen is good, want dan kö’j ’s 
good naodenken ho’j an ‘t gooien bunt of dat wat ‘r 
op ow dobbel steet no nog wal zo bi-j ow past. Tot 
da’j op ’n dag op ’n mooien weg zit en helemaol bli-j 
bunt met de weg wee i-j bunt in eslagen! Dan dobbel 
i-j ’n echten YAHTZEE! 

Marijn Kraaijenbrink 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Voor de voorlaatste middag van het seizoen 
2013/2014 was uitgenodigd de heer Naaldenberg om 
te vertellen over het ‘Geldersch Landschap en Kas-
teelen’.  
Na een hartelijk welkom vertelde mevrouw De Bruijn 
hoe moeilijk het voor veel mensen is te geloven in 
God. Zij verwees in dit verband echter naar de begin-
regels van het bijbelboek Markus 1, dat begint met : 
het Evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Na 
het gebed zongen we samen lied 675. (Geest van 
hierboven). Hierna gaf mevrouw De Bruijn het woord 
aan de spreker van vanmiddag. 

Zeer uitgebreid vertelde de heer Naaldenberg ons 
over zijn 34-jarig dienstverband bij het Geldersch 
Landschap. De stichting ‘Geldersch Landschap en 
Kasteelen’ is een onafhankelijke non-profit organisa-
tie, die zich al meer dan 80 jaar inzet voor het be-
houd, beheer en de ontwikkeling van natuur, land-
schap en het cultureel erfgoed in Gelderland. Zij be-
schermt en beheert ruim 11.000 hectare natuur en 
landschap en meer dan 650 historische gebouwen, 
waaronder een groot aantal kastelen, historische 
landhuizen en karakteristieke boerderijen. In bijna al 
haar terreinen kunt u wandelen en genieten van rust 
en ruimte. U kunt zeven kastelen bezoeken met een 
rondleiding of op eigen gelegenheid. Op de kastelen 
worden evenementen georganiseerd voor jong en 
oud. Ook zijn er mogelijkheden voor huwelijksvol-
trekkingen, vergaderingen, diners, feesten en partij-
en, schoolreisjes en kinderfeesten. 
Aan de hand van door de heer Naaldenberg zo’n 25 
jaar geleden gemaakte foto’s voerde hij ons mee in 
het natuurgebied van de Borkense Baan. 

Na de pauze werden we verrast met een groot aantal 
natuurfoto’s. Al met al een boeiende en leerzame 
middag, waarvoor de heer Naaldenberg door me-
vrouw De Bruijn hartelijk werd bedankt.  
Voor we afscheid namen maakte mevrouw De Bruijn 
de aanwezigen nog even attent op het tijdstip van 
vertrek van het reisje op 26 mei. 
                                                                          Hans Maters 
 

Nederlands Bijbelgenoodschap 

 

Super Samaritaan gepresenteerd 
Op 16 april ontvingen 21 kinderen en 12 meesters en 
juffen een exemplaar van Super Samaritaan. Mees-
ters- en juffenbijbel.  Zij hebben deelgenomen aan de 
schrijf- en tekenwedstrijd ter gelegenheid van het 
200-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap. 
Het boek bevat de mooiste hervertelde Bijbelverha-
len van meesters en juffen in Nederland mét origine-
le tekeningen van hun leerlingen. Ruim honderd be-

zoekers waren aanwezig bij de presentatie in Muse-
um Catharijneconvent. 
 

Schrijfwedstrijd 
Aan de schrijfwedstrijd deden meesters en juffen van 
basisscholen in Nederland mee. De opdracht was een 
Bijbelverhaal te herschrijven voor groep 6, 7 en 8. Uit 
meer dan 80 inzendingen werden de mooiste verha-
len gekozen. Super Samaritaan is een kleurrijke uitga-
ve vol verhalen die verrassen en verwonderen. 
 

Winnende juf: Mirjam Wolters 
Juf Mirjam Wolters van De Morgenster in Sleeuwijk is 
winnaar van de schrijfwedstrijd met haar verhaal 
Super Samaritaan. Juf Mirjam: ‘Ik vond het een uitda-
ging om een bekend bijbelverhaal vanuit een heel 
ander perspectief te schrijven. Ik hoop dat het ouders 
en leerkrachten inspireert en stimuleert om de bij-
belverhalen aan de kinderen mee te (blijven) geven’.  
 

Jubileum NBG 
Het NBG organiseert in 2014 een aantal activiteiten 
rondom het 200-jarig bestaan: 
• Het Bijbelfestival op 28 juni – voor iedereen om 
mee te vieren dat de Bijbel het waard is om ontdekt, 
ervaren en doorgegeven te worden. 
• De tentoonstelling Thuis in de Bijbel. Oude mees-
ters, grote verhalen – nog tot en met 10 augustus te 
zien in Museum Catharijneconvent. 
• De verschijning van de Bijbel in Gewone Taal in het 
najaar.  

Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 

Kledinginzameling 
De kledinginzameling in juni is op zaterdag de 28e van 
09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rente-
nierstraat 20. 
 

Ophaaldienst Johanneskerk 
U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u 
daar moet komen. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd 
nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een 
keer mag bellen. 
 

Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster  tel. 06 15 00 12 21 
De heer C. Langbroek  tel. 37 30 28 
De heer F. van Doorn  tel. 37 27 00 
De heer S. Tamminga  tel. 37 27 52 
Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan mij door. Namens uw 
diaconie, Hillie Ikink-Lankamp   tel.  377300 
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 6 juli 2014. Kopij moet 
uiterlijk maandag 23 juni 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 1 juni   
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom:  mevrouw Meijer 
Deurcollecte: Plaatselijk Kerkenwerk 
 
zondag 8 juni 
Pinksteren 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Kindernevendienst 
Welkom: de heer Wildenbeest 
Deurcollecte: KIA Zending 
 
zondag 15 juni 
10.00 uur de heer J. Baars, Dinxperlo 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: KIA Werelddiaconaat 
 
zondag 22 juni    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer Koster 
Deurcollecte: Energiekosten 
 
zondag 29 juni    
Doopdatum, kindernevendienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom:  de heer  Schokkin 
Deurcollecte: De Glind 
 
zondag 6 juli    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Kindernevendienst 
Welkom: mevrouw Meijer 
Deurcollecte: Kindernevendienst 
 
 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de 
Johanneshof. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   
Kindernevendienst op zondag 8 en 29 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Groenlo 
 
 
zondag 1 juni  
10.00 uur dhr. H. Dijkman, Vorden 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: Wezenzondag 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
zondag 8 juni 
Pinksteren 
10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur, Lichtenvoorde 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Diaconie, Pinksterzendingsweek 
 
zondag 15 juni 
Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. H. Knol, Zutphen 
Welkom: de heer Klein Wolterink 
Deurcollecte: Diaconie, wereldiaconaat  
 
zondag 22 juni 
10.00 uur: ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: kerkvoogdij: werk in eigen gemeente 
 
zondag 29 juni 
bevestiging ambtsdrager 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie 
 
zondag 6 juli 
10.00 uur dhr. J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom: mevrouw Weetink 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, jeugdwerk 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
 

 
 


