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Zoals het licht 
Ons elke morgen 
Nieuw verschijnt, 
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Met de stralen, 
Wek Gij God 
Zo ook mij! 
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Wat is wijsheid? 
 
Las het vanochtend  in de krant. De eindexa-
mens zijn voorbij. Heerlijk voor die jonge men-
sen. Maar wie weet ook heerlijk voor hun ou-
ders. Spreek uit ervaring. Kleinzoon deed eind-
examen HAVO in de volle overtuiging dat je 
voor een groot aantal vakken echt niet kon 
leren. Niet hoefde te leren. Zijn moeder dacht 
daar heel anders over. We zullen zien. 

 
Herinner me hoe ik zelf mondelinge examens afnam. 
Leerlingen die zelfverzekerd, met een grijns van oor 
tot oor, aan het tafeltje kwamen zitten. Die dan vrij-
wel letterlijk de tekst van een uittrekselboek gingen 
voordragen. Waarna ik ze voorstelde om maar over 
te stappen naar een boek dat ze echt gelezen had-
den. Wat ze vervolgens grinnikend deden. En dan 
werd  het gesprek beslist aangenaam. 
 
Leren. Overhoren. Kennis. Wat heb je eraan? En ... is 
kennis hetzelfde als wijsheid? Dacht van niet. Heb 
meegemaakt dat de meest knappe, van kennis over-
lopende arts op de meest domme manier de familie 
van een patiënt te woord stond.  Onwijs dom. En zelf 
onder het gehoor gezeten van een ongelooflijk knap-
pe kop die iets probeerde uit te leggen, terwijl ieder-
een wazig naar hem bleef staren. Om na twee uur de 
zaal uit te lopen met op het gezicht één groot vraag-
teken. Wat probeerde die man in vredesnaam te 
vertellen?  
 
Om te voorkomen dat kleinzoon me juichend om de 
hals vliegt zal ik beslist niet zeggen dat kennis waar-
deloos is. Iedereen weet dat kennis  van pas kan ko-
men. In je werk. In je vrijwilligerswerk. Daar leer je 
dan ook voor. En het is de taak van de leraar om je 
die kennis bij te brengen.  
 
En dan is er nog kennis die met geloven te maken 
heeft. Op oude rapporten op school stond het vak 
bijbelkennis. Wat waren opa's en oma's trots als 
kleinkind daar een acht of negen achter had staan. 
Mijn jongste zusje viel niet in die categorie. Ze had 
een vijf. Toen daar natuurlijk iets van gezegd werd 
thuis was haar antwoord: "Als je maar gelooft". Kon 
haar geen ongelijk geven.  
 
In een boekje geschreven door Kahlil Gibran, een 
Libanese dichter en schrijver, lees ik het volgende: 
'Geen mens kan je openbaren dan wat reeds half 
slapend in de dagenraad van je kennis ligt. De leraar 
die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden 
zijner leerlingen, geeft niet van zijn wijsheid, maar 
veeleer van zijn geloof en zijn liefde. Zo hij inderdaad 

wijs is, nodigt hij je niet uit het huis van zijn wijsheid 
binnen te treden, maar leidt je naar de tempel van je 
eigen geest'. En dan geeft hij voorbeelden. Een ster-
renkundige kan je zijn inzicht niet geven. Een musicus 
kan je het muzikale gehoor niet geven. Een wiskundi-
ge kan je zijn kennis niet geven. Allemaal brengen ze 
je op de drempel. Laten je ervan zien. Maar het ver-
werven is een zaak die aan jou is. Soms zal het luk-
ken. Soms niet. Dat is niet erg. Niet alle kennis ligt 
binnen jouw bereik. 
 
En dan zie ik voor me het tegeltje dat bij oma op de 
slaapkamer hing. ' De vreze des Heren is het begin 
der wijsheid'. In de nieuwe vertaling staat: 'Het begin 
van wijsheid is ontzag voor de Heer'. Duidelijke taal. 
Het antwoord op wat wijsheid is. Maar ook hier geldt: 
Met alle woorden die opgeschreven staan, alle kennis 
die uit de bijbel te halen is, alles dat je over geloven 
meekrijgt in je leven, ben je er niet. Je staat op de 
drempel en ziet het voor je liggen. En dan is het aan 
jou om dat wat binnen jouw horizon ligt, binnen jouw 
bereik ligt, op te pakken. Om dat wat, zoals Kahlil 
zegt, half slapend in de dagenraad van jouw kennis 
ligt,  mee te nemen. Het dagelijkse leven in.  Een le-
ven in wijsheid. 
      marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 
Juni! Het is, ná de groene mei-maand, voor heel 
wat mensen (en ook in de kerk) de tijd van ‘de 
paden op, de lanen in’. En inderdaad. Zo staat 

er op 1 juni in mijn agenda: dagje uit met PVG/HVD. 
Het is de tijd van het jaar dat het weer zich regelma-
tig van de zonnige en wat warmere kant laat zien. 
Bovendien is het, in de natuur of tuin, buiten vaak 
goed toeven. Al met  
al een mooie tijd om er op uit te gaan. 
 

En dát is te merken! Ook op een andere manier. In 
het kerkenwerk wordt, vanaf mei, het zoeken naar 
een “datum voor de volgende vergadering” ineens 
ernstig bemoeilijkt door de  exodus (uittocht) van de 
pensionado’s. Het is een term die in deze tijd van het 
jaar regelmatig terugkeert: PENSIONADO.  
 

Van oudsher bedoeld voor 
senioren die in de winter de 
Hollandse gure kou met ge-
noegen (en een lach) inruilen 
voor de behaaglijke warmte in 
zuidelijker oorden, zoals Span-
je of Portugal.  
Inmiddels is het woord pensionado een verzamel-
naam voor (veelal vitale) ouderen die er graag op uit 
trekken. Dat betekent dat in de maand juni de cara-
vans en campers uit de stalling komen en/of de fiet-
sen een extra poetsbeurt krijgen. De maand juni is zo 
de tijd voor de pré-vakantie. De prijzen zijn wat 
vriendelijker en het weer kan net zo goed (of slecht!) 
zijn als in het hoogseizoen. 
 

In de kerk komen we deze groep der pensionado’s 
gelukkig veelvuldig tegen. In plaats van te spreken 
over ‘de grijze motor’ van het kerkenwerk spreek ik 
dan toch liever over: the power van de pensionado’s. 
Nu klinkt dit misschien wat ‘overdone’ maar als kerk 
hebben we veel te danken aan deze groep (alleen 
vanaf juni even niet ;-). Ze zijn niet alleen te herken-
nen aan hun caravan of camper maar ook aan hun 
fietsen. Ze bewegen zich niet zomaar voort op de 
pedalen maar worden regelmatig geassisteerd door 
hun ‘trapondersteuning’. Waarom moeilijk doen als 
het makkelijk(er) kan! En dát is misschien wel een 
goed motto voor het leven in en buiten de kerk? 
 

Daarom deze keer een hulde aan de pensionado’s als 
trapondersteuning voor ons kerkenwerk. Ik wens 
iedereen een goede tijd toe. En wat die traponder-
steuning betreft? Afgelopen maand hebben we het 
Pinksterfeest gevierd. Zolang er in onze kerk mensen 
rondlopen met inspiratie en bezieling, met passie en 
ideeën, zal onze motor niet zo snel vastlopen.     

Dus wat mij betreft gaan we zó samen: de paden op 
de lanen in, met goede moed en een goed humeur! 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 
 

Swingende kerkdienst in Johanneskerk 
Op de vrijwilligersavond vroegen we naar leuke sug-
gesties voor kerkdiensten of activiteiten. Daar werd 
o.a. gesproken over ruimte voor andere muziek in de 
kerk: gospel of een zangdienst. Op 14 juni wordt hier 
op een mooie wijze gevolg aan gegeven. 
Het belooft dan een bijzondere dienst te worden in 
de Johanneskerk. De muziek in de kerkdienst is dan 
namelijk in een wat ander jasje. Met dank aan Johan 
Meerdink, enkele muzikanten, en de medewerking 
van de Cantorij klinken er muzikale klanken in jazzs-
feer, blues en/of spirituals. Ook de samenzang doet 
hierin mee. Dus… komt allen! 

Hans Hinkamp 
 
 

Zoals het Licht – Sytze de Vries 
 

Zoals het licht 
Ons elke morgen 
Nieuw verschijnt, 

Ons wekt 
En koestert 

Met de stralen, 
Wek Gij God 
Zo ook mij! 
Zoals de zon 

Geen dag 
Ons in het donker laat, 

Laat mij Uw trouw 
Ook nu weer dagen! 

 
Schep doorgang 

Aan wat zorgen baart, 
Wat angst aanjaagt, 

En zet mij 
Recht weer op mijn voeten: 

Niet moedeloos 
Niet hopeloos verlamd, 

Maar opgericht, 
Met opgeheven hoofd 

Tot U, 
Mijn Zon, 

Mijn dag, mijn licht 
 

Sytze de Vries 
 



 

 

 4 

Pastorpraat  Gaatske Braam 
 
Meeleven met  
Meeleven met de zieken thuis of in het verpleeghuis, 
met hen die een gemis te verwerken hebben, met 
hen die zorg kennen. Heel veel sterkte, kracht en 
Gods zegen gewenst.  
Met de jarigen van deze maand en degenen die een 
huwelijksjubileum te vieren hebben, een hele fijne 
vierdag gewenst. 
 
Ontvangen meeleven  
In het kerkblad van mei las u dat ik ’s maandags ge-
hoord had dat er een operatie zou plaats vinden,   de 
vrijdag daarna kreeg ik te horen dat dit toch niet 
noodzakelijk was. Intussen mag ik weer autorijden en 
hoef ik geen gebruik meer te maken van de buurtbus. 
Nogmaals bedankt voor uw meeleven.   
 
Overleden 
Op donderdag 14 mei is overleden Tiny Gillissen- 
Heesbeen in de leeftijd van 85 jaar. 
 Op dinsdag 19 mei is overleden Johanna Gezina (An-
nie) Konink – Schel, weduwe van Henk Konink, 
Edisonstraat te Lichtenvoorde, in de leeftijd van 83 
jaar. (Een In memoriam in  Op Weg van juli) 
Hierbij enkele woorden van Marinus van den Berg die 
mij herinneren aan Annie Konink. 
 
 

Troostsoep 
de ramp was nog nieuws  

toen kwam jij met een pannetje soep aan de deur 
 

rampensoep 
maar met zoveel meer liefde dan zout 

 
En de woorden: 

‘eet je wel goed?’ 
‘je moet goed eten’ 

wat jij zei: 
‘ik was toch juist soep aan het koken’ 

 
jouw soep 

troostsoep 
 
 
 
                                         Met een bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
 
 
 

In memoriam Sipke de Leeuw; Groenlo 
Van ons heengegaan is Sipke de Leeuw, gebo-
ren op 13 maart 1964 in Steenwijk, echtgenoot 
van Ellis Abbink. 
In Zwolle heeft Sipke de MTS elektrotechniek 
afgerond, om vervolgens in Enschede op ka-
mers te gaan en daar de HTS te volgen. De 
grootste hobby van Sipke waren zijn zenders en 
het onderhouden van contacten over de hele 

wereld door middel van morse. Daarnaast is later zijn 
passie voor zingen gekomen. Een aantal jaren heeft 
Sipke met veel plezier in een koor gezongen.                                                                                                
In 2006 werd zijn dochtertje Jin geadopteerd, maar 
door zijn ziekte werd het hem erg moeilijk gemaakt 
om er voor haar te zijn. In zijn hart is hij altijd bij haar 
geweest. Hij was ervan overtuigd dat Jin goed door 
haar moeder werd verzorgd. 
In 2010 kwam hij  Ellis Abbink tegen. Ze gingen er 
regelmatig samen tussenuit, om even de dagelijkse 
beslommering te ontvluchten en tijd voor elkaar te 
hebben. 
Tot het moment dat hij tot de ontdekking kwam dat 
er een bultje in zijn hals zat. Er werden allerlei onder-
zoeken in gang gezet en men kwam tot de verschrik-
kelijke ontdekking dat hij longkanker had en er weinig 
meer aan te doen was.  De wereld stortte op dat 
moment compleet in. Een chemo was eigenlijk het 
enige waarmee het leven van Sipke nog iets langer 
gerekt kon worden. 
Wat Sipke erg graag wilde was trouwen. Met alle 
moed en kracht hebben ze elkaar het jawoord gege-
ven. Ze hebben samen nog een reis gemaakt naar 
Afrika en later nog een reis naar de ABC-eilanden.  
Helaas werd het een paar maand later toch duidelijk 
dat er inderdaad progressie was en ging het snel ach-
teruit. Tot het allerlaatste toe heeft hij gevochten.  
Op zondag 10 mei 2015 is Sipke overleden. Woens-
dagavond 13 mei is er in de Hervormde Calixtuskerk 
een herdenkingsdienst gehouden, waarin voorging 
pastor Th. Escher, de buurman van Sipke en Ellis. Op 
vrijdag 15 mei werd Sipke op de Hervormde begraaf-
plaats in Groenlo begraven. 
We wensen Ellis en de kinderen Gods nabijheid toe in 
de komende tijd. Moge de goede herinneringen aan 
Sipke hen daarbij tot troost en steun zijn. 

 
Een van de aanwezigen
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In memoriam  
Gerrit Willem (Wim) Geessink; Groenlo 
Op 15 mei 2015 overleed op de leeftijd van 90 jaar de 
heer Gerrit Willem (Wim) Geessink, Oostermeenweg 
15 in Groenlo. Bij velen is hij bekend onder de naam 
Wim van de Schutte. De heer Geessink is in 1954 
getrouwd met mevrouw Dora Houwers, die afkomstig 
was uit Aalten (Barlo) en op 4 december 2004 is over-
leden. Uit het 50-jarig huwelijk van Wim en Dora 
werden 4 kinderen geboren, terwijl de familie zich in 
de loop der jaren uitbreidde met 8 kleinkinderen. 
Wim volgde zijn vader op, op de boerderij ‘de Schut-
te’. Hier was hij geboren,  woonde en leefde hij er 
met zijn gezin, oefende  hij zijn boerenbedrijf uit en 
overleed hij na een periode van ernstige lichamelijke 
beperkingen op 15 mei 2015. In de afgelopen tijd kon 
hij  -  dankzij de hulp van de thuiszorg en de kinderen 
-  zelfstandig blijven wonen. Wim was iemand die 
met hart en ziel het boerenbedrijf uitoefende en ook 
later – nadat hij het bedrijf in 1990 aan zijn zoon Wim 
had overgedaan – nog allerlei hand- en spandiensten 
verrichtte. Bij het ouder worden bleef hij belangstel-
ling houden voor de agrarische sector. Hij las trouw 
het vakblad ’De boerderij’.  Wim was ervan overtuigd, 
dat het leven kort is en dat we moeten genieten van 
de goede momenten.  Wim was iemand met een 
duidelijke eigen mening en die ook  erg gesteld was 
op zijn vrijheid en zelfstandigheid. Het kostte soms  
moeite om hem met argumenten tot andere gedach-
ten te brengen. Hij was – evenals zijn overleden lieve 
en zorgzame vrouw Dora – sterk betrokken op de 
familie, de kinderen en de kleinkinderen. Bezoeken 
van mensen uit zijn omgeving stelde hij erg op prijs. 
De dankdienst voor zijn leven en zijn betekenis voor 
zijn geliefden werd op 21 mei 2015 gehouden  in de 
Oude Calixtuskerk in Groenlo. De schoondochter 
Renie sprak een 'in memoriam' uit, de kleinkinderen 
herdachten hun opa en ook hun oma door het aan-
steken van kaarsen terwijl de dochters Catharina en 
Diny vader herdachten met een gedicht en een 
dankwoord. Gelezen werden Psalm 127 en de gelij-
kenis van de verloren zoon uit Lucas 15. De overden-
king stond in het teken van de trouwtekst uit Psalm 
127. ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoe-
gen de bouwers" (Psalm 127 vers 1). 
In de eerste lezing gaat het om het met Gods hulp 
bouwen van een huis en in de tweede over een thuis-
komen in de veilige beschutting van het Vaderhuis. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats  op de oude 
begraafplaats aan de Halve Maanweg 1 in Groenlo. 
We wensen de kinderen, kleinkinderen en de verdere 
familie Geessink Gods nabijheid toe in de komende 
tijd. Moge de goede herinneringen aan hun vader, 
schoon- en grootvader, broer Wim Geessink hen 
daarbij tot troost en steun zijn.                   Steven Kuijt  

In memoriam Tiny Gillissen – Heesbeen 
Tiny Gillissen overleed op 14 mei, Hemelvaartsdag, in 
het ziekenhuis te Winterswijk. Ze  werd op 16 april 
1930 geboren in Utrecht, trouwde in 1957 met Jan 
Gillissen en samen kregen ze drie dochters en een 
zoon. De familie is uitgebreid met kleinkinderen en 
een achterkleinkind. Tijdens de herdenkingsdienst 
voor haar leven werd ze herinnerd als een moeder 
die er altijd voor haar kinderen was, bij wie gastvrij-
heid hoog in het vaandel stond en als iemand die 
voor een ieder een luisterend oor had. Als schoon-
moeder, een moeder die haar gedachten en mening 
weloverwogen verwoordde, nooit kwetsend, een 
ieder in zijn of haar waarde latend. Als oma die veel 
spelletjes speelde met haar kleinkinderen en bij wie 
je altijd terecht kon, een intelligente, avontuurlijke, 
gezellige, lieve vrouw.  
Tiny Gillissen mocht graag over het geloof praten, 
genoot van programma’s als  'Het vermoeden' , waar 
vele theologische onderwerpen aan de orde kwamen, 
beluisterde elke zondagmorgen de kerkdienst vanuit 
de Johanneskerk, genoot van programma's met gees-
telijke liederen als 'Nederland zingt' en 'Songs of 
Praise'. Ondanks haar eigen ziekte had ze nog steeds 
meer belangstelling voor de ander, dan voor hoe het 
met haarzelf ging. Ze heeft, ondanks de spanning die 
er steeds was, de moeheid die toenam, nog van zo-
veel mogen en kunnen genieten. 
Voor haar afscheidsdienst, die gehouden werd op 
woensdag 20 mei in de Johanneskerk, had ze zelf 
liederen uitgekozen en als Bijbellezing een gedeelte 
uit Romeinen 8 en een gedeelte uit Psalm 16. Een 
Psalm waarin David verwoordt dat je nooit hoeft te 
wanhopen, want steeds is daar de hand van God die 
de goede weg wijst. De weg waarop we je het échte 
leven vindt, het eeuwige leven, en er de blijdschap is 
van het dichtbij zijn van God. Paulus schrijft dat het 
geloof in Christus de zekerheid biedt van een eeuwig 
leven bij God. Christus overwon de dood en heeft 
laten zien dat er genade is bij God, omdat Hij ons 
mensen altijd een nieuwe kans geeft. Deze bemoedi-
gende geloofswoorden wilde Tiny Gillissen laten klin-
ken en ze heeft geprobeerd zelf dit geloof in haar 
leven uit te dragen. Als troost voor de achterblijvers 
werd lied 416 gezongen: 'Ga met God en Hij zal met 
je zijn'. We  wensen Jan Gillissen, zijn kinderen en 
kleinkinderen kracht en troost voor de komende tijd. 
Dit wensen we allen bij wie zij een lege plek achter-
laat.  
 
                                      kerkelijk werker, Gaatske Braam 
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Bloemengroet Lichtenvoorde 
 

De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij               
26 apr.  mevrouw Ribbers 
 Zieuwentseweg 2. 
  3 mei  fam. Te Boveldt 
              Esstraat 1a en          
              de heer  Wamelink           
              Switbertushof 29. 
10 mei  mevr. Koning – Schel 
 Edisonstraat 2. 
17 mei  familie Smeitink 
 Scheidingsweg  21. 
24 mei  familie Meijer 

M. Leliveltstraat  46. 
 
 Verjaardagen Lichtenvoorde 
 
  9 juni  de heer D.J. Bloemendal 
 Antoniushove, k. 204 
 7131 CW, 85 jaar. 
11 juni  de heer J.H. Schutte 
 Potgieterstraat 20 
 7131 NK, 86 jaar.            
15 juni  de heer G.J. Kuiperij 
 Vincent van Goghstr. 17 
 7131 VD, 84 jaar. 
15 juni  de heer J.H  Oortgiese 
 Lievelderweg 22 a 
 7131 MC, 88 jaar. 
21 juni  mevr. M. Koelmans 
 Antoniushove, k. 212 
 7131 CW, 83 jaar. 
22 juni  mevr. H. Schutte – 
 Wamelink, 
 Potgieterstraat 20 
 7131 NK, 85 jaar. 
22 juni mevr. J.G.G. Lubbers 
             Korte Rapenburgsestr. 3g 
             7131 DD, 77 jaar. 
23 juni de heer F.H. ter Haar 
             Middachtenstraat 41 
             7131 BB, 92 jaar. 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van aandacht is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die een steuntje zeker op 
prijs stellen. 

 

Bloemengroet Groenlo 
 

In de maand april zijn de bloemen met een groet van 
onze gemeente bezorgd bij: 
 
5 april familie Bragt 
12 april mevrouw Nijland, Molenberg 
19 april mevrouw Hilferink, Orangie 
26 april de heer Bartel 
 

Agenda Lichtenvoorde 
 
01 juni  PVG reisje: vertrek 11.00 uur 
03 juni   Inloopmorgen  09.30 uur 
10 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
17 juni   Inloopmorgen  09.30 uur 
19 juni  Open Tafel  11.30 uur 
24 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
29 juni  KRM vergadering 20.00 uur 
   
 

Agenda Groenlo 
 
woensdag 3 juni 20.00 uur moderamen 
maandag 15 juni 20.00 uur kerkenraad 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 
 
Kerk in Actie: Noodhulp – Aardbeving Nepal 
 
Op zaterdag 25 april werd Nepal getroffen 
door een zware aardbeving, met grote ver-
woestingen en duizenden dodelijke slachtof-
fers als gevolg. De hoofdstad Kathmandu en 
een groot gebied ten noordwesten van de stad 

zijn zwaar getroffen en hebben dringend noodhulp 
nodig. Met de Samenwerkende Hulporganisaties 
waar Kerk in Actie en ICCO deel van uitmaken wordt 
via Giro555 geld ingezameld voor hulp aan Nepal. 
Kerk in Actie heeft al 100.000 euro beschikbaar ge-
steld voor de allereerste noodhulp. ICCO en Kerk in 
Actie werken vanuit het veldkantoor in Kathmandu 
samen met lokale partners en organisaties van het 
internationale netwerk ACT Alliance. 

 
 
Welke noodhulp bieden we? 
In eerste instantie richten Kerk in Actie en ICCO zich 
vooral op noodopvang en basisvoorzieningen voor 
5000 families in afgelegen gebieden. Daarbij gaat het 
om materiaal voor onderdak (zoals tenten), repara-
ties en technische ondersteuning, watertanks, cera-
mische filters, waterzuiveringstabletten, herstel van 
waterpunten en –systemen, herstel van sanitaire 
voorzieningen en training van water comités. Verder 
worden de families voorzien van keukengerei, zeep, 
handdoeken en lakens. Ook wordt psychosociale hulp 
geboden aan families met kinderen en jongeren die 
in de opvangkampen verblijven. 
 
Speciale aandacht gaat uit naar ondersteuning van 
ouderen en mensen met een beperking, alsmede het 
helpen van lokale gemeenschappen om zichzelf te 
organiseren. Waar mogelijk krijgen vrouwen daarin 
een centrale rol. 
 

http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/noodhulp-
nepal 
 

Deurcollectes juni 
 
7 juni Werelddiaconaat (KIA) 
 
Fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia 
 
Bij de gezondheidscentra in Kenia werken vrijwillige 
gezondheidswerkers, die in hun dorp en veelal de 
omliggende dorpen actief zijn en bepaalde ziektes 
kunnen herkennen. Hiervoor moeten zij vaak grote 
afstanden afleggen en een fiets kan dan uitkomst 
bieden. Via Bike4Care kunnen zij een fiets krijgen die 
zij deels zelf moeten afbetalen. Daarna kunnen ze 
ook sparen voor een fietsambulance en opleidings-
mogelijkheden. Het uitgangspunt van het project is 
mensen zelf verantwoordelijk maken.  
 
14 juni Koffie Johanneshof 
 
21 juni De Glind 
 
28 juni Kindernevendienst 

 
Opbrengsten collectes april 
 
2-apr Onderhoud gebouwen   € 29,80  
3-apr Bloemenpotje    € 23,50  
4-apr Eredienst    € 30,80  
5-apr Jeugdwerk                € 134,41  
12-apr Kindernevendienst   € 43,10  
19-apr Pastoraat    € 62,70  
26-apr Eredienst en Kerkmuziek   € 55,74 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 

http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/noodhulp-nepal
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/noodhulp-nepal
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Een beetje meer bescheiden over God 
Wie God is? Goeie vraag natuurlijk, maar daar is 
moeilijk een antwoord op te geven. Velen doen 
beweringen over God. Ze leggen hem uit, ze 
gieten hem in systemen, ze versieren hem met 
theorieën en verfraaien hem met dogma’s. 
Maar wees eens eerlijk? Weet jij wie God is? 

 

Het meest dichtbij kom je met een ietwat cryptisch 
antwoord dat Jezus gaf toen hij aangaf dat het zinloos 
is om te proberen God te zien en dat het voldoende 
was dat je hem (Jezus) had gezien. Want, zo zei hij, 
als je hem had gezien dan had je ‘de Vader’ gezien. 
 

‘De Vader’ was zijn favoriete benaming voor God. Een 
weinig gebruikte benaming voor God in zijn tijd want 
om God te beschrijven hadden ze andere namen, 
meer beschrijvende namen, grootsere namen. Na-
men als ‘de almachtige’ of ‘heer van de hemelse le-
gers’ of iets dergelijks. En wat je erbij voelde, was dat 
deze God in ieder geval grootser was dan je je kon 
voorstellen. Zijn namen alleen al dwongen respect en 
eerbied af. 
 

Nee, probeer je je maar verder niet meer voor te 
stellen van deze God dan wat je mij hebt zien doen, 
zo was de boodschap van Jezus. Als je hebt opgelet, 
als je met mij op stap bent geweest, dan heb je meer 
dan voldoende gezien. Sterker nog, meer heb je niet 
nodig. Hou het erbij. Dat is het. 
 

Bij God horen blijkbaar meer mysteries dan openba-
ringen, meer vragen dan antwoorden, meer verhalen 
dan dogma’s, meer dromen en minder theorie, meer 
kwetsbaar en minder onaantastbaar. 
 

Zou het niet mooi zijn dat ook gewoon maar toe te 
geven en een mindere toon aan te slaan? En daarom 
ook meer ruimte te laten voor vragen? Het zou de 
kerk een stuk aangenamer maken. En evangelisten 
trouwens ook. Minder harde kaders en minder harde 
feiten. Minder uitleg en meer grootse verhalen. Ver-
halen van wat was, verhalen van wat is, verhalen van 
wat het kan worden. Verhalen vol verbazing en ver-
halen vol schoonheid. Verhalen van strijd en verhalen 
van overwinning. 
 

 
 
 
 
 

Het zou mooi zijn als er meer dromers waren, dro-
mers van een mooie wereld. Een wereld vol schoon-
heid, gevuld met eerlijkheid en vrede.Laat ze ook in 
de kerken zijn: dromers van een betere wereld. En 
bouwers aan een betere wereld.Hoe? Gewoon laten 
zien wat Jezus liet zien. In leven, in woorden en in 
daden. Dat was blijkbaar genoeg. 
 

bron: www.creatov.nl 
 

J-kerk op 14 juni           
Op 14 juni sluiten we dit seizoen al weer af. Het afge-
lopen seizoen was het terugkerend thema:  
‘Geloven = Gezond’. We hebben geproefd van ver-
schillende menu’s. Wat het deze keer gaat worden? 
Kom gewoon om 10.00 uur naar de kerk dan weet je 
het. Ook als je dit jaar nog niet eerder geweest bent: 
welkom! Het wordt hoe dan ook weer een smakelijke 
menu. Dus, zit je op het voortgezet onderwijs, kom 
dan naar de J-kerk. En wil je een keertje iemand laten 
meeproeven meenemen? Waarom niet! Welkom!     

 
AKZ-dienst 28 juni – Kerkradio in Beeld 
Op 28 juni is er een Anders Kerk Zijn-dienst in deJo-
hanneskerk. De kinderen nemen in de kinderneven-
dienst afscheid van de oudste kinderen (en helaas 
ook een aantal personen van de leiding).In de kerk 
maken we kennis met enkele luisteraars naar de 
Kerkradio met ‘kerkradio in beeld’. Het wordtdus 
weer een bijzondere AKZ-dienst. Van hartewelkom! 
 

Hans Hinkamp 
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Leden Protestantse Kerk vernieuwingsgezind 
 
Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de 
Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te 
staan voor verandering in hun plaatselijke 
kerkgemeenschap.  
Dat blijkt uit de enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ die 
de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft 
tussen 17 februari en 31 maart 2015.  
 
Behoefte aan verandering 
Van de mensen die openstaan voor verandering, 
geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in 
hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren 
degenen die verandering willen voldoende steun 
hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant 
(73%) en de gemeenteleden (76%). 
 
Kerntaken kerkzijn 
Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de 
overgrote meerderheid van de respondenten (90%) 
de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede 
tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% 
behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. 
Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar  de 
meeste behoefte aan veranderingen bestaat. 
Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft 
aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling 
van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het 
onderwerp waarvan de meeste invullers van de 
enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun 
kerkgemeenschap. Zo’n 39% verwacht dat 
vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig 
ligt.  
Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 
37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer 
naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een 
kerkdienst te bezoeken. 
Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode 
(landelijk bestuur): “We kunnen rustig stellen dat de 
leden van de Protestantse Kerk in Nederland over het 
algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar liggen 
er kansen op het gebied van de invulling van 
kerkdiensten. Interessant om hier goed over na te 
denken met elkaar.” 
 
Lichtere organisatiestructuur 
In de enquête werden ook diverse scenario’s 
geschetst die samenhangen met de 
organisatiestructuur van de Protestantse Kerk. Nu is 
het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden 
van de Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als 
gastlid. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na 
te denken over het aanbieden van alternatieve 
vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker 

wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden 
aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) 
zijn hier grote voorstanders van. 
Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als 
het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het 
behouden van de predikant in plaats van het 
kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt 
wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over 
een paar jaar ook in huiskamers, scholen, 
buurthuizen enz. te vinden is.  
 

 
 
Peiling 
De enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ is door meer 
dan 18.000 mensen ingevuld. Het onderzoek gaf 
mensen de mogelijkheid om mee te denken over de 
vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de 
toekomst? Welke knelpunten ziet u in de huidige 
inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en 
oplossingen? Dit onderzoek werd gedaan in het kader 
van het project ‘Kerk op weg naar 2025’.  
Sinds november 2014 praat de generale synode van 
de Protestantse Kerk in Nederland over ‘de kerk op 
weg naar 2025’. Centraal staat daarbij de inhoud: 
kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam. Wat is 
de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we 
terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef 
dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te 
groot beroep doet op mensen en middelen. ‘Kerk 
2025’ gaat erom energie vrij te maken voor de 
kerntaken van kerkzijn en daar past een slanke 
organisatie bij.  
 
Afgelopen maand heeft  ‘Kerk 2025’ opnieuw op de 
agenda van de generale synode gestaan, als 
bezinnende bespreking ter voorbereiding op 
definitieve besluitvorming tijdens de 
synodevergadering in november 2015. De resultaten 
van het onderzoek vormen een belangrijke bron van 
informatie voor deze en volgende besprekingen.  
 
Meer over dit onderwerp via: 
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.  
 

http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025
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Vriend worden van de voedselbank. 
 
Zoals misschien bij u bekend is steunt de diaconie van 
de Protestantse gemeente van Lichtenvoorde de 
voedselbank Oost-Achterhoek.  Wat misschien niet zo 
bekend is is de mogelijkheid om als particulier dit 
werk te ondersteunen. Het aantal cliënten groeit nog 
steeds. In 2012 ontvingen 203 gezinnen een voedsel-
pakket, in 2013 358 gezinnen, en nu al 412 gezinnen. 
Het spreekt voor zich dat ook de uitgaven stijgen. 
Vandaar het verzoek om via Op Weg donateurs te 
mogen werven. De diaconie staat volledig achter het 
werk van de voedselbank en wil graag de oproep om 
donateur te worden aan u doorgeven. Mocht u meer 
willen weten kijk dan eens op de website (in-
fo@voedselbankachterhoek). U kunt ook mailen naar 
www.voedselbankachterhoek.nl. Wie weet besluit u  
om inderdaad Vriend van de Voedselbank te worden. 
Alle steun is welkom! 
 
                                         De diaconie van Lichtenvoorde 
 

"Ik neem je mee" 

Maandag 25 mei op bezoek in de Johanneskerk: Ernst 
Daniël Smid en Caroline Tensen voor opnames van 
het programma "Ik neem je mee". De uitzenddatum 
is nog niet bekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerd in theologie? 
 
Ook het komend seizoen biedt de PKN weer een cur-
sus TVG (Theologische Vorming voor Geïnteresseer-
den) aan.  
De drie jaar dat wij de cursus volgden vlogen om. Het 
eind voor ons is alweer een jaar geleden. Het was 
heel leuk en boeiend. Ook het contact met anderen is 
heel waardevol geweest. Het heeft onze  kijk op ge-
loof en kerk wezenlijk veranderd. Verdiept.  
Vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerk-
geschiedenis, Geloofsvragen, Liturgiek, Islam. Pasto-
raat, Het Joodse leven,  spiritualiteit en filosofie.  
De enige toelatingsvoorwaarden: Een open geest en 
nieuwsgierigheid naar theologie. Geen examens of 
tentamens! 
De kosten: € 200,- (kan in termijnen). Als dit bezwaar-
lijk is dan kunt u contact opnemen met de secretaris, 
de heer F. Sick. Reductie voor twee personen uit één 
huishouden. 
De cursus loopt van 17 september tot begin mei. Elke 
donderdagochtend (m.u.v. vakanties) twee vakken. 
De ochtend duurt van  9.30 tot 12.10 uur. 
Plaats: Deventer (Colmschate). 
 
Mocht u meer informatie willen, in de Johanneshof 
liggen uitgebreide folders. U mag natuurlijk ook altijd 
contact met ons opnemen.  We hebben de drie jaar 
allebei gevolgd en kijken er nog steeds met veel ple-
zier op terug. Ons adres is van Raesfeltstraat 44, Lich-
tenvoorde. 
                                                        Geert en Marja Koster 

Giften 
Mevrouw G. Braam ontving € 10,= voor de kerk. 
Ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 20,= en via me-
vrouw R. Tieltjes € 10,= voor de ouderling bloemen-
dienst. 
Mevrouw N. Niewold ontving € 10,- voor de PVG. 
Hartelijk dank! 
 

Kledinginzameling 
Zaterdag 27 juni a.s. is er weer een kledinginzameling 
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Ren-
tenierstraat 20. 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

PINKSTERN  
Eén van de beide Pinksterdage brenge wi-j al dartig 
jaor lang samen met onze goeie vrienden deur. Wi-j 
begonnen met ons veern en allengs kwamen d’r 
steeds meer bi-j. De gezamenleke dochters en tegen-
woordeg al weer ‘n antal jaoren de vriendjes, veur 
zowiet dee in beeld bunt. Wi-j gaot traditioneel bar-
becueën en gezelleg samen waen met leuke activitei-
ten zoas kanoën, volleyballen, waterballet hollen of 
estafettes. ’n Jaorenlange traditie wee’t wi-j veureg 
jaor zomaor hebt onderbrokken. 
 
In tegenstelling dus töt veurgaonde jaoren brachten 
wi-j ton ons Pinksterweekend in Canada deur. Wi-j 
hebt ton ne bi-jzunderen reis emaakt deur British 
Columbia. Net veur de Pinksterdag ware wi-j in de 
umgeving van 100 Miles House en wi-j wollen eigen-
lek Pinksterzondag wal naor de kerke. Noo is dat so-
wieso wal leuk in ’n onbekende streek, want dan kom 
i-j zo effen makkelek an de praot en dan heur i-j zo ‘t 
een en ander aover ‘t gebied en de mensen. Veurdat 
wi-j ons ne kampeerplekke zochten, hebbe wi-j wat 
rondereden um de meugelekheden veur ‘n kerkbe-
zeuk te bekieken. D’r was neet zovölle keus in dat 
dörpken, ze waren daor bliekbaor neet zo kerks as in 
Aalten. Wi-j reden dus maor wieter en inens zeet wi-j 
an de kante van de weg tussen de beume ne kerke. 
Zomaor in de ‘middle of nowhere’ waor ’t niks te 
doone is en maor weineg mensen wont. 
‘t Was neet zo’n idyllisch holten kerksken wat wi-j 
eerder bezocht hadden in ne andere streek maor 
‘t kon d’r met deur. Ton wi-j d’r veur stonnen zagge 
wi-j dat ‘t ne ‘Pentecostel Church’ was. 
 

 
Ne Pinkstergemeente dus! Nah, dachte wi-j, dat is 
nog neet zo gek veur de Pinksterdage want dat past 
jo precies. Wi-j waren beni-jd wat ’t precies zol waen 
maor iets ne veurstelling konnen wi-j d’r ons wal van 

maken. At wi-j de volgende dag beslotten naor de 
kerke te gaon dan zol dit ‘t worden. 
 
‘t Was nog ne besten rit naor onze camping en ton 
wi-j ons daor ‘n betjen eigen emaakt hadden, kwam 
de eigenaar bi-j ons veur ‘n präötjen. Hee was van 
origine ne Duutser en had ‘t daor helemaole ehad en 
was met zien gezin vertrokken. Hee had daor ne 
camping an ‘n groot meer en dat midden in de wil-
dernis en overwaegend moerasachtege streek. Hee 
mos niks hebben van kerken en snappen neet wat wi-
j daor te zeuken hadden. Ziene camping en umgeving 
waren ziene kerke. Daor was in den helen umtrek 
niks as enorme rust en völle vogels, insecten en ande-
re dieren. Hoewel ‘t d’r prachtig was en heel rusteg, 
werd ik gek van de muggen. 

 
Misschien at dat laatste neet ‘t geval was ewest, ware 
wi-j misschien nog wal ‘n nachtjen langer eblevvene. 
Wi-j beslotten ondanks de bi-jzondere rust en pracht 
wieter te gaon en de kerke toch maor op te zeuken. 
‘t Begon met koffie en gezelleg praoten. Iederene 
mos natuurlek wetten wee’t wi-j waren en hoo ’t wi-j 
toch zo wiet van huus verzeild waren eraakt. Wi-j 
hadden namelek ‘n groten camper met ‘n kenteken 
uut Californië. Ton een en ander dudelek was, drök-
kelen wi-j allemaole de kerke binnen en begon de 
dienst. ‘t Was van alles en nog wat ‘n betjen, maor ‘t 
had niks, maor dan ok helemaol niks, te maken met 
Pinkstern. Ton wi-j daor naoderhand naor vrogen 
kekken ze ons verbaasd an. Pinstern? Nee, dat viere 
wi-j hier neet. Tja dacht ik, dat is kaal. Allene wat mis 
ik dan? In den dienst was ‘t meer met in de ‘geest 
waen’ as bi-j ons in de kerke. De mensen waren ‘in 
the Lord’ en gingen as ‘t ware helemaol los in hun 
geleuf. Zo belaeve wi-j dat neet zo openlek. Dat zol 
denk ik ok niemand dörven of willen. Daor mo’j ok 
wal ‘n betjen ‘n type veur waen misschien? Soms kan 
iets mien enorm raken en dan kö’j helemaol emotio-
neel worden, geraakt worden deur iets. Maor dat is 
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iets anders dan wat dee mensen hadden of kregen op 
‘t moment dat de dienst begon. ‘t Was best ‘s aardeg 
um met te maken, en zeker better dan op evrettene 
te worden deur de muggen bi-j Canim Lake, maor 
Pinkstern was wal ‘n betjen kaal. Wi-j hadden ‘n 
prachtigen dag, maor dat waren alle dagen. ‘t Had 
allene niks van doon met Pinkstern. Of toch wal … ? 
Zal dat dit jaor anders waen dan? Lope ik dan met 
een verlicht geveul rond umdat ’t Pinkstern is? Nee, 
dat wet ik wal zeker van neet. De Heilige Geest is 
neet vaste te zetten in ‘n weekend. Wi-j viert de uut-
storting van de Heilige Geest en dat is ‘t dan? Wi-j 
möcht ons met Pinkstern realiseren dat wi-j hier neet 
allene bunt. Dat God de Vader, God de Zoon en God 
de Heilige Geest altied in- en um ons hen is. Wi-j bunt 
gin wezen. Gin verloren, verdwaalde zielen want God 
is in- en um ons hen deur zien Geest. Dat möcht wi-j 
ons realiseren, dat möcht wi-j wetten en wi-j möcht 
d’r bli-j van worden. 
 
En wieter…hebt wi-j met Pinkstern ‘n fijn vri-j week-
end. Hoppelek genieten van mooi weer en dit jaor 
weer genieten met onze vrienden en hun kinderen, 
darteg jaor lang. En veureg jaor lete wi-j hun in de 
steek … as wezen? Volgens onze vrienden hebt ze 
zich good vermaakt zonder ons. Gelukkeg hebt ze de 
geest ekreggene en zelf iets leuks bedacht met Pink-
stern! 
                                                                         Aleid Bongen 

Expositie schilderijen Johanneshof 
 
Binnenkort zijn er schilderijen te zien in de Johan-
neshof van Hanny 
Roumen. 
 
Mijn naam is Hanny 
Roumen. 58 jaar. 
42 jaar geleden 
deed ik met veel 
plezier een opleiding 
tekenen en textiele 
werkvormen. Met 
dit diploma heb ik in 
Nijmegen aan een 
huishoudschool 
lesgegeven. In de tijd dat ik lesgaf deed ik de avond-
opleiding MO handvaardigheid aan de kunstacademie 
in Arnhem. Bij elkaar werd het wat te veel en besloot 
ik na twee jaar om de dagopleiding aan de kunstaca-
demie te gaan doen. Hier ben ik afgestudeerd aan de 
lerarenopleiding tekenen 1e graads. Waarna ik twintig 
jaar in het voortgezet onderwijs heb gewerkt in de 
vakken: tekenen, kunstbeschouwing en CKV1, op 

allerlei scholen, in Arnhem, later in Aalten en Win-
terswijk. Op dit moment lukt het me niet om werk te 
vinden voor de klas.  
 
Sinds een aantal jaren ben ik thuis weer beeldend 
aan het werk gegaan. Ik schilder graag met acrylverf 
en aquarelverf. Beide materialen maken het mogelijk 
snel en vanuit mijn gevoel te werken en toch op te 
bouwen naar nuanceringen.  
Veel van mijn werk gaat over groei, groeikracht, ont-
wikkeling, verandering in een combinatie met fami-
lies. Vooral het onderwerp bloemen leent zich hier 
heel goed voor.  
 
Een veld of een vaas met bloemen, zie ik als een fami-
lie. Staat er een in het licht dan groeit deze beter dan 
de anderen. Ze 
groeien tussen 
en met elkaar, 
net als men-
sen. 
Bloemen vind 
ik boeiend en 
inspirerend, 
omdat ze vaak 
prachtige kleu-
ren en vormen 
hebben. Het 
valt me ook op 
hoe anders 
een veld met 
klaprozen 
overkomt, dan 
één geïsoleer-
de klaproos. Hun vergankelijkheid en teerheid maken 
ook dat er snel gewerkt moet worden. Dit vind ik fijn, 
maakt me wakker. Hierbij vind ik uitstraling, kwets-
baarheid en puurheid, belangrijk. 
Boeiend is het voor mij om ook naar aanschouwing te 
werken, maar vooral om dit te combineren met wat 
in me opkomt: fantasie, kleur, licht en donker. Vooral 
de effecten van kleuren op en naast elkaar, welke 
sfeer deze oproepen, vind ik fascinerend. Ook fami-
lies uitgebeeld door gestileerde mensachtige wezens 
is regelmatig een thema voor mij. 
Daarnaast schilder ik ook met aquarelverf. Dan pro-
beer ik wat ik voor me zie/zag, intensief in mij op te 
nemen en het krachtiger weer te geven of een ver-
werking ervan. Aquarel omdat het heerlijk snel en 
spontaan werkt. 
Mijn werk is te zien op: www.hannyroumen.nl                                                             
Werkgroep expositie 
                                                              Hans, Ineke en Ank  
 
 

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

 

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

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

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp    
tel.  377300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie past de jas? 
 
Al heel lang hangt in de Rossinistraat een taupekleu-
rige damesjas aan de kapstok. Tot nu toe is het niet 
gelukt de eigenares op te sporen. Daarom een poging 
via dit blad. Mocht u uw jas missen neem dan contact 
op met Jan Gillissen, Rossinistraat 10, telefoon: 0544-
372522. Wie weet lukt het nu wel om de jas en eige-
nares weer bij elkaar te brengen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlands Bijbelgenootschap 
 
1.000.000 bijbels nodig voor Cuba 

 
De bijbel is toegestaan, kerken groeien en de gelet-
terdheid van de bevolking is 99,8%. Allemaal positie-
ve ontwikkelingen in Cuba. Daarbij komt nog dat 
vrijwel iedereen het Spaans als moedertaal heeft. Er 
zijn niet direct bijbelvertalingen nodig in allerlei talen. 
Kortom: Cuba is een land waar veel kansen zijn  om 
de bijbel te verspreiden. 
Er zijn in Cuba echter veel te weinig bijbels. Dat ligt 
ook aan het ingewikkelde systeem in Cuba. Invoer 
van allerlei goederen uit het buitenland is moeilijk, 
ook van bijbels. 
De United Bible Societies (de Wereldbond van Bijbel-
genootschappen) heeft een project opgezet om steun 
te geven aan het bijbelwerk in Cuba. Dat project 
kreeg als naam: Million Bible Mission. Een miljoen 
bijbels voor Cuba. 
Joël Dopico Ortega, de voorzitter van de Raad van 
Kerken in Cuba, is enorm blij met de hulp. Volgens 
hem is het nu het moment om de verspreiding van 
bijbels en bijbelse materialen aan te pakken. “De 
mensen staan meer dan ooit open voor de bood-
schap van de Bijbel. Ze hebben honger naar het 
Woord van God. Kerken op Cuba vinden elkaar steeds 
meer en willen samenwerken om de Bijbel te ver-
spreiden. Die kans moeten we nu aangrijpen”, aldus 
Dopico. 
Voorzitter Alain Montano Hernandéz van de Bijbel-
commissie – de enige instantie die in Cuba de bijbels 
mag verspreiden – vult aan: “We zien de enorme 
groei van de kerken. Graag zouden we die vele, 
nieuwe gelovigen van een bijbel voorzien. Maar op 
dit moment kunnen we lang niet aan de grote vraag 
naar bijbels voldoen. Help ons alstublieft!” 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag aan de 
oproep van Hernandéz gehoor geven en voert dit jaar 
actie voor dit ambitieuze project. 
Meer informatie op www.bijbelgenootschap.nl 
Hier kunt u dit project ook financieel steunen. 
 
                         
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
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Puzzel Nederlands Bijbelgenootschap, Logigram 
 
Abram Mosterd, Esther Koning, Filip Kamerling en 
Ruth de Boer lezen veel in de Bijbel en vinden het 
belangrijk dat anderen dat ook kunnen. Ze geven 
daarom elk jaar een gift voor één van de projecten 
waar het NBG zich voor inzet. Helaas bleek bij de 
laatste controle, dat niet alle gegevens beschikbaar 
waren. Gelukkig konden een paar alerte vrijwilligers 
nog het een en ander achterhalen: 
• Esther Koning schenkt een hoger bedrag dan dege-
ne die leest uit de NBG’51 
• Ruth de Boer steunt geen bijbelwerk in het buiten-
land 
• Degene die geeft voor kinderbijbels voor Bulgarije, 
geeft een hoger bedrag dan die uit de Bijbel in Ge-
wone Taal leest en geeft voor de Samenleesbijbel 
•Filip Kamerling geeft het hoogste bedrag, maar niet 
aan de vertaling in Karakalpak 
• De kleinste gift is voor de Samenleesbijbel 
• De gift voor de Karakalpak-vertaling bedroeg géén      
€  50,= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Degene die uit de NBV leest, steunt de verspreiding 
van 1 miljoen bijbels 
• Abram Mosterd steunt geen project in het Caribisch 
gebied 
 
Weet u hoeveel de donateurs gaven aan welk doel 
en uit welke Bijbelvertaling ze lezen? 
 
Vul uw oplossing in op: 
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans 
op een dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling. 
Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook 
per post sturen naar: 
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP  
Haarlem, onder vermelding van ‘Logigram’. 
Uiterste inzenddatum: 15 augustus 2015. De winnaar 
krijgt schriftelijk bericht. 
En komt u er niet uit? Dan kunt u natuurlijk ook zelf 
geven aan één van de projecten van het NBG! 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 

 
 

http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 5 juli 2015. Kopij moet 
uiterlijk maandag 22 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 2015 
Wijk ouderling/coördinator tel. nr. 
  1.  mevr. G. Boschman     37 35 59 
       mevr. J. Hulshof           37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer            48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink          37 24 14 
  4.  dhr. F. van Doorn        37 27 00 
  5.  mevr. J. Rouwhorst     37 36 62 
  6.  mevr. G. ter Haar        37 20 91 
       mevr. T. de Bruijn        37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof         35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge   37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes          37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge    37 31 97  
12.  mevr. J. ter Haar         37 15 28 
wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99 
 
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717 
(Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300 
(Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297 
(Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195 
(Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687 t.n.v. Diaconie Protestant-
se  Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,  
7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      
 

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

Predikant: vacant 
 

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

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

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

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

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

mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 

 
zondag 7 juni    
10.00 uur ds.  J.R. Jonk, Geesteren 
Welkom: de heer Schutten 
Deurcollecte: Werelddiaconaat (KIA) 
 
 
zondag 14 juni 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, kindernevendienst 
Welkom: de heer Schokkin 
Deurcollecte: Koffie Johanneshof 
 
zondag 21 juni    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer Onnink 
Deurcollecte: De Glind 
 
zondag 28 juni 
10.00 uur Mw. G. Braam 
kindernevendienst 
Welkom: mevrouw de Bruijn 
Deurcollecte: Kindernevendienst 
 
zondag 5 juli    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer van Lochem 
Deurcollecte: Jeugdwerk 
 
 
 
 
Elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   
 
Kindernevendienst op zondag  14 en 28 juni 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Groenlo 
 
zondag 7 juni 
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom: de heer Scheer 
Deurcollecte: Diaconie, werelddiaconaat 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
zondag 14 juni 
10.00 uur de heer J. Dijkman, Vorden 
Welkom: mevrouw Weetink 
Deurcollecte: Diaconie, nieuwbouw Roosevel-
thuis 
 
zondag 21 juni 
10.00 uur ds. H. Knol, Zutphen, Heilig Avondmaal 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: Diaconie, Bloemenfonds 
 
zondag 28 juni 
10.00 uur ds. G Heinen-Zemmelink 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcolelcte: Kerkvoogdij, werk in eigen ge-
meente 
 
zondag 5 juli 
10.00 uur ds. T. Gaastra, Ruurlo 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: kerkvoogdij, jeugdwerk 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
 
 
woensdag 10 juni:  
19.00 uur Taizéviering in de RK kerk 
 
woensdag 24 juni 
19.00 uur Taizéviering in de RK kerk 
 


