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  Licht  

 

  De morgen is een vroege vriend 
  en stapt ineens naar binnen 

  met licht dat speels je ogen vindt 
  en kleur geeft aan de dingen. 

  Voor ieder een groet, het leven licht 
  en God is goed, is licht is licht! 

 
 

Lied 222, Liedboek 
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Amateur engelen 
 
Zo’n tien jaar geleden bezocht ik een conferen-

tie in Melbourne. Een goede vriendin, in de 

tachtig, zei: ‘Daar ben ik nog nooit geweest. 

Zullen we samen gaan?’ Omdat de (alleen-

staande) dame in het recente verleden enkele 

reizen had gemaakt, wilden mijn vrouw en ik het wel 

wagen. Vanwege de grote afstanden op luchthavens 

regelden we dat er overal een rolstoel zou zijn waar 

in- of overgestapt moest worden. De stewardessen 

waren steeds uiterst hulpvaardig voor de oude, wat 

moeilijk lopende dame. En bij de gate stond steeds 

geüniformeerd luchthaven personeel klaar om haar 

via gangen en liften naar de aansluitende vlucht te 

brengen. Kortom, engelen genoeg bij zo’n luchtreis.  

 

Eenmaal in het universiteitsgebouw in Melbourne, 

werden we – vakantietijd - gehuisvest in de studen-

tenkamers. Onze kamers zijn op de tweede verdie-

ping – geen lift -, zodat we onze vriendin steeds met 

veel geduld trap op en af moeten helpen. Nou ja, bij 

Jakob klimmen de engelen ook naar boven, al stel ik 

mij dat wel wat dynamischer voor.  

 

Mijn vrouw gaf Annie een koordje, zodat ze de ka-

mersleutel om kon hangen. ‘Bij je houden hoor, An-

nie’, zei ze. Geen overbodig advies, want de toilet-

eenheden waren op de gang. Waar wij ons enige 

zorgen gemaakt hadden over haar mobiliteit, open-

baarde zich nu ook een latente vergeetachtigheid. 

Regelmatig moesten we naar haar op zoek, want ze 

verdwaalde in het gebouw, vergat aanvangstijden 

van lezingen en bleek minder vitaal dan we hadden 

ingeschat. En zo werden wij op deze reis steeds meer 

tot haar bewaarengelen gepromoveerd.  

Maar ja, ’s nachts hadden wij wel onze nachtrust 

nodig. Maar zegt de Schrift niet dat de Eeuwige zijn 

engel ook in onze nacht zendt? Die actualiteit van die 

woorden bleek op de tweede verdieping van het stu-

dentenkwartier Als wij de eerste ochtend in de eet-

zaal zitten is Annie is er nog niet en straks sluit de 

counter. Ik klop op haar kamerdeur en ze doet in 

pyjama open. Horloge staat nog op Nederlandse tijd. 

Terwijl ze me op de gang in pyjama te woord staat, 

valt haar kamerdeur dicht. ‘Ook dat nog’, denk ik.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ze zegt onverstoorbaar: ‘Gebeurde vannacht 

ook, maar met jouw sleutel gaat hij ook open. Van-

nacht deed iemand die langs kwam de deur open’. 

‘Midden in de nacht iemand van het personeel?’, 

denk ik. Zoals ik verwachtte, passen noch mijn sleu-

tel, noch die van mijn vrouw. Maar daar komt een 

mevrouw van de huishoudelijke dienst! Ze doet de 

deur voor Annie open. Die gaat naar binnen, pakt 

haar toiletspullen, komt naar buiten en laat de deur 

weer dicht vallen. Ik denk dat ik gek word! En wie 

komt daar weer langs? De mevrouw van de huishou-

delijke dienst… Heus, engelen bestaan. In de eetzaal 

moppert Annie tegen mijn vrouw dat ze niks had aan 

het koordje, want er zat geen sleutel aan.  

 

Ja, echte engelen komen minstens drie keer langs en 

zouden de sleutel aan het koordje gedaan hebben. 

Wij beseffen dat we maar amateur-engelen zijn. We 

waren dan ook heel opgelucht toen de buurvrouw 

Annie bij terugkeer op Schiphol opwachtte.  

 

Ron van Essen 
Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam 

te zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, 
Nederlands Hervormd predikant in de  

Amsterdamse Indische Buurt. 
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Ds. Hans Hinkamp   
 

Licht! De zomer komt er aan. Op allerlei manie-
ren is het zichtbaar dat we het zomerseizoen 
ingaan. De natuur toont zich op haar fraaist en 
vooral op mooie zomerse dagen is het buiten 
lang en goed toeven.  

Terwijl het buiten steeds langer genieten is van het 
daglicht, is het op mijn werkkamer juist omgekeerd 
het geval. Zowel de appelboom (voor het ene raam) 
als de walnotenboom (voor het andere raam) staan 
volop in het blad, om straks hopelijk weer goede 
vruchten voort te brengen. 
 

Licht! De zomer komt er aan. En in het kerkenwerk? 
Daar werp ik o.a. mijn licht op het programma voor 
het volgend seizoen. 2017 is het jaar van de kerkher-
vormer Maarten Luther. Zijn 95 stellingen beteken-
den het begin van een grote verandering op het ker-
kelijk erf. Het is een aanleiding tot het gedenken van 
500 jaar Reformatie. Op de website refo500.nl wordt 
hier uitgebreid aandacht aan geschonken.  
 

Mijn bijdrage hieraan is in 2017 twee avonden over 
Maarten Luther onder te titel ‘in gesprek met Maar-
ten Luther’. Twee avonden die niet alleen gaan over 
zijn leven toen maar ook over de erfenis er van nu. 
Ter voorbereiding eerst nog het nodige leesvoer, met 
een beetje geluk buiten onder het bladerdak. Geen 
lichte kost en daarom is een zomerzonnetje wat mij 
betreft zeker welkom! 
 

 
 

Licht! De zomer komt er aan. Het is de tijd voor het 
nieuwe rooster van de kerkdiensten voor 2017. Want 
net zoals regeren is ook vieren een zaak van vooruit-
zien. Welke bijzondere diensten komen er en wie 
nodigen we daar bij uit. Komt er een vervolg op de 
Passion Lichtenvoorde? Deze maand gaan we eerst 
maar eens evalueren om dan verder te kijken.  
 

Licht! De zomer komt er aan. Het betekent ook dat er 
meer ‘lucht’ in de agenda komt. Meer gelegenheid 
ook om bij mensen op bezoek te gaan. Als het een 
beetje mee zit lekker op de fiets. Ik zal (ter geruststel-
ling na eerdere wat mindere ervaringen) goed oplet-
ten op het overige verkeer! Wilt u dat ik een keertje 
aankom? Laat het mij dan even weten, of geef het 
door aan uw wijkouderling of wijkcoördinator.  
 

Licht! De zomer komt er aan. Ik hoop dat het voor 
iedereen een tijd mag zijn om, binnen- of buitens-
huis, de zon op te zoeken. Een tijd om licht te ont-
vangen en licht te zijn, om zo samen vorm en richting 
te geven aan een kerk als gemeente van Christus: Hij, 
die zichzelf genoemd heeft ‘Licht der wereld’. 
 

met een hartelijke en ‘lichte’ groet, Hans Hinkamp 
 

 

De morgen is een vroege vriend 

De morgen is een vroege vriend 

en stapt ineens naar binnen 

met licht dat speels je ogen vindt 

en kleur geeft aan de dingen. 

Voor ieder een groet, het leven licht 

en God is goed, is licht is licht! 

 

De zon verbaast je telkens meer, 

de dag wordt heel bijzonder; 

de vogels zijn al in de weer: 

vandaag gebeurt een wonder! 

Voor ieder een groet, het leven licht 

en God is goed, is licht is licht! 

 

De week duurt zeven dagen lang, 

te kort voor alle dromen 

van liefde, licht, voor niemand bang: 

een achtste dag moet komen. 

Voor ieder een groet, het leven licht 

en God is goed, is licht is licht! 

Lied 222, Liedboek 
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Blankwerk, Groenlo 
 
Fluitend 
In Matteüs 13 vertelt Jezus verschillende gelijkenis-
sen. Het Rijk van God komt overeen met iemand die 
goed zaad heeft gezaaid; het heeft iets van een mos-
terdzaadje. Het Koninkrijk is gelijk aan een schat, 
verborgen in een akker en aan een koopman die 
mooie parels zoekt.  

 
Het lijkt op een sleepnet, neergelaten in de zee, dat 
van alles en nog wat bijeen brengt. Verhalen over het 
Koninkrijk: de wereld die Jezus voor ogen staat. De 
aarde waar God overduidelijk de scepter zwaait. 
Soms zien we het al gebeuren, maar ook heel dikwijls 
niet. Niet op die momenten dat de vraag van Gerard 
(Kornelis) van het Reve ons op de lippen brandt, als 
hij bij het graf van een jongen van 18 jaar staat: 

 
Gij, die Koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, 
kom er eens om, Gij die weet waarom het is, ik 
niet. Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt 
dat nog wat?” 
 

Er gebeuren dingen die vloeken met het koningschap 
van God.  De  krantenkoppen  spreken  duidelijk taal: 
"Opnieuw vluchtelingen verdronken". Ook in ons 
persoonlijk leven zijn er zaken die zich maar moeilijk 
verdragen met het koningschap van God: een onge-
luk dat ons treft, spanningen die ons verlammen, een 
ziekte.   
Het vertrouwen van Jezus is dan ook opmerkelijk. Zijn 
geloof: omdat Gód er is, kan het zinloze, het onge-
rijmde, wat dood- en lamslaat niet het laatste woord 
zijn! Onvermoeibaar confronteert Hij ons met wat zin 
en betekenis schenkt, ons dankbaar stemt: belangen-
loze vriendschap, bijvoorbeeld. En wat je ook van 
dankbaarheid kan vervullen, is een schilderij dat je 
raakt of een merrie met een veulen in de wei. Of de 
inzet van mensen, een protest, een verrassend initia-
tief. En niet te vergeten: ons samen gemeente-zijn, 
bron van vreugde. Mogelijk! God ziet in ons Zijn me-
dewerkers. Mensen die vrucht dragen: honderd-, 
zestig- of dertigvoud. Op die momenten is het zeer 
nabij, het Koninkrijk dat ons op sleeptouw neemt, 
ons, ondanks alles, fluitend door het leven doet gaan. 
Het wordt ons van harte gegund. 
 
 
 
 

Vakantie  
Vanaf zaterdag 11 juni tot en met vrijdag 1 juli hoop 
ik vakantie te houden.  De heer J.H. ter Horst 
(tel.464421) en de heer J.L.Bragt (tel.462797) zijn als 
contactpersoon beschikbaar.  

 
 

                                               
Afsluiting schooljaar of examen  
Ik wens iedere jongere in ons midden die een school-
jaar afsluit of examen doet een mooi resultaat toe. En 
wie een jaar over moet doen … sterkte! 
 
 
Tenslotte 
Wellicht spreekt het volgende vers, van dominee-
dichter Willem Barnard, ook u aan. Hij typeerde 
“dichten, een dialoog met de stilte.” 
 

Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel een stilte midden op straat 
een stilte die niet kan breken. 
 
Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was en die stem er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 
 
Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
 
Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied, 
waarin God en de mens elkaar raken. 
 

       Met een hartelijke groet,  
                                                    ds.Wim Blanken 

 

 
   

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_np2miZjMAhWG7xQKHejMBd8QjRwIBw&url=http://www.overvloeiendegenade.nl/artikelenhein/genadeknipoogjes249.html&psig=AFQjCNGpAXt9SsNvodDt-AeXKuXvtbOaCQ&ust=1461064962233139
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Geniet u ook zo van de prachtige natuur met de 
mooie kleurenpracht en heerlijke geuren. Tegelijker-
tijd als ik dit schrijf is er het besef dat er ook onder u 
mensen zijn die hier niet meer van kunnen genieten 
en het moeten doen met de herinneringen.  
Juni is ook de maand van de spanning wel of niet 
geslaagd te zijn voor het examen, de spanning van 
wel of niet met een volgend leerjaar te mogen begin-
nen. Het op zoek gaan naar vakantiewerk.  De span-
ning of je het werk, waar je zo van geniet, nog mag 
blijven uitoefenen. Ook breekt er voor sommigen de 
vakantieperiode aan met soms leuke ontmoetingen 
thuis of op de vakantiereis. Allen een hele goede 
zomer en sterkte gewenst.  

“Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.” 

 
Meeleven met  
De heer B. Scholten van de Patronaatsstraat is van-
wege een val opgenomen geweest in het ziekenhuis 
te Winterswijk en verblijft nu in  de Vredensehof Vre-
denseweg 81, 7101 LM Winterswijk, voor verder  
herstel. Hopelijk kan hij binnenkort weer naar huis. 
Sterkte en beterschap gewenst. Ook denken we aan 
hen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren, 
met hen die een medische ingreep moesten of moe-
ten ondergaan. Met alle zieken thuis of in een ver-
pleeghuis en zij die om hen heen staan, sterkte en 
Gods zegen gewenst.  
 
 

Open tafel 
Vanwege het vertrek van Jan en Nettie Niewold was 
ik ook nu uitgenodigd bij de open tafel. De sfeer was 
(ondanks) feestelijk en goed. Vooraf kregen we  heer-
lijke soep. Daarna waren er salades, vlees en vis, in 
ruime sortering, dat door de deelnemers gebraden 
kon worden op de gourmetstellen. Het werd een 
mooi afscheid waarin de vaste gasten lieten zien veel 
waardering te hebben voor Jan en Nettie.  De dames 
Rouwhorst en Lensink kregen van Nettie een ‘bloem-
stukje’ op een houten pollepel omdat zij nu de ver-
antwoordelijkheid op zich nemen voor de open tafel 
en dat komt helemaal goed. Dames, veel succes. 
 
 
 

Bericht van overlijden: 
Op Pinkstermaandag 16 mei is overleden Gerrit Hen-
drik te Kronnie, weduwnaar van Betsie te Kronnie – 
te Kulve, in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde in de 
Antoniushove. We wensen zijn kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

Vakantie 
Mijn vakantie is van 13 juni tot en met 10 juli. In 
dringende gevallen kunt u een beroep doen op ds. H. 
Hinkamp. 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 

                                                                      Gaatske 
 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
 
 
 

Geen lach zonder tranen 
 
 
Vreselijk klinkt het lachen van hen  
die het lachen verleerd hebben. 
Met lachen laten zich 1000 dingen doen,  
die met wenen onmogelijk schijnen.  
Hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is,  
des te hartelijker kan hij lachen. 

 

 

Zonder een lach erin 
is de stem een gebroken herdersfluit. 

Zonder een lach erin  
is het hart een edelsteen, 

waardeloos geworden door een scheur. 
Zonder een lach erin  
heeft zelfs een gebed 

niet de lichtheid of veerkracht 
om hemelwaarts te stijgen. 

 
Een dag waarop je niet gelachen hebt, 

is een verloren dag. 
Een lach die uit het hart komt is hemels. 

 
Lachen en glimlachen zijn poort en deur, 

waardoor veel goeds in mensen kan binnenglippen. 
 

Tranen zijn de edele taal van het oog. 
 

 

Temple Thurston 
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Bloemengroet, Groenlo 
 
In de maand april zijn de bloemen met een 
groet van de gemeente bezorgd bij: 

 
3 april  de heer Klein Wolterink 
10 april  mevrouw Bouwmeester 
17 april  mevrouw Hilferink  

          (Deken Hooyman singel) 
           24 april           familie Groot Wassink 
 

 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn, als groet van de gemeen-
te, gebracht bij :              
 
24 april  fam. Van Benthem 
  Joh. Vermeerstr. 28 
   1 mei  mevr. Hiddink 
  Franciscanerhof  16 
   8 mei  fam. Van Lochem 
  Koolzaad 4 in Ruurlo 
 15 mei  fam. Hofman 
  Weijenborgerdijk 51 f 
22 mei  fam. Groeneveld 
 Varsseveldseweg 61 a 
 

Verjaardagen 
9 juni  de heer D.J. Bloemendal 
              Antoniushove k. 204 
              7131 CW, 86 jaar.            
11 juni de heer J. H. Schutte 
             Potgieterstraat 20 
             7131 NK, 87 jaar 
22 juni mevr. H. Schutte – Wamelink 
             Potgieterstraat 20 
             7131 NK, 86 jaar. 
22 juni mevr. J.G.G. Lubbers 
             Korte Rapenburgsestr. 3 g 
             7131 DD, 78 jaar. 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van meeleven is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die de aandacht van ge-
meenteleden  zeker op prijs stellen. 
  
 
 
Agenda Lichtenvoorde 
 
01 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
08 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
15 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
21 juni  Verg. ‘Vredehof’ 20.30 uur 
22 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
24 juni  Open Tafel  11.30 uur 
28 juni  Vergadering KRM 10.00 uur 
29 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering 
  Kindernevendienst 20.00 uur 

 
 
Giften 
 
Ontvangen via mevrouw Gaatske Braam € 10,= en 
vorige maand ontving mevrouw J. Rouwhorst € 5,= 
voor de ouderling bloemendienst. 
Hartelijk dank! 

 

Om nieuwe dingen in je leven toe te 
laten, zul je soms eerst oude  
dingen los moeten laten. 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 
 
Family Help Program ( Sri Lanka)  
Het aantal ouderen in Sri Lanka stijgt snel en 
deze stijging zal de komende jaren verder door-
gaan. Op dit moment is 14,5% van de bevolking 

ouder dan 65. In 2040 zal dit ruim 24% zijn. Een groot 
probleem in een land waar nog maar zeer beperkte 
voorzieningen voor ouderen zijn. Reden genoeg voor 
de Srilankaanse regering om over de toekomst na te 
denken. Nadenken over een concept voor de toe-
komst. Wat blijkt: één van die concepten bestaat al, 
namelijk het Welkom Dorp! Twintig jaar geleden ge-
sticht door Herman Steur, Father Debb en een groep 
enthousiaste Sri Lankanen en Nederlanders.  
 
Een dorp waar je oud kunt worden midden in de na-
tuur. Wonend in kleine huisje en waar de omgeving 
veilig is ook als je begint te dementeren. Een dorp 
waar de bewoners blij zijn ook als soms niet alles zo 
goed is als wij graag zouden willen. Want laten wij 
eerlijk zijn, het dorp heeft het moeilijk en de toe-
komst is onzeker. Het dorp is al jaren verliesgevend 
(in 2015 ongeveer € 190.000). Wisselingen van het 
management zijn niet succesvol geweest en het aan-
passen van het personeelsbestand verloopt door het 
verouderde arbeidsrecht in Sri Lanka moeizaam. Toch 
is er meer dan voldoende reden om optimistisch te 
zijn naar de toekomst. Ze werken steeds beter samen 
met de Srilankaanse overheid. Het doel is om het 
dorp als een voorbeeld project in Sri Lanka te ontwik-
kelen.  
In mei a.s. gaan ze hiervoor een samenwerkingsover-
eenkomst  tekenen met de regering. 
Inmiddels is het aansturen van het dorp verbeterd en 
dit jaar zal nog een groot aantal verbeteringen wor-
den aangebracht. Voorbeelden zijn een nieuw hek 
rond het dorp, het vergroten van de aandacht voor 
hygiëne, het aanschaffen van nieuwe matrassen en 
bedden en meer aandacht voor de gezondheidszorg.  
Dit doen ze niet alleen, maar samen met andere or-
ganisaties in Sri Lanka. De universiteit van Peradeniya 
gaat hen ondersteunen en ook een organisatie als 
Healthcare helpt hierbij. Uw steun voor het Welkom 
Dorp is meer dan ooit nodig! 
 

http://www.fhpholland.nl/ 
 

 

Deurcollectes juni 
 
5 juni KIA-Werelddiaconaat 
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer 
van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit 
opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil 
het toenemende huiselijk en seksueel geweld een 
halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers 
psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook 
helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om 
een zelfstandig bestaan op te bouwen.  
Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de poli-
tie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste 
wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwij-
zen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij 
de overheid en dringt ze aan op het straffen van da-
ders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder 
meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begelei-
den. 
 
12 juni Koffie Johanneshof 

 
19 juni De Glind 
 
26 juni Kindernevendienst 
 
Opbrengsten collectes april 
 
3-apr Kindernevendienst   € 53,53  
10-apr Pastoraat    € 50,45  
17-apr Jeugdwerk    € 68,05  
24-apr KIA-Eredienst en Kerkmuziek  € 70,61 
 

Namens de diaconie: 
  Jeroen Wildenbeest 

http://www.fhpholland.nl/
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Vieren, Groenlo 
 
De kleur in deze tijd van het kerkelijk jaar is 
groen. Kleur die duidt op groei en bloei. Kleur 
ook van de hoop. Na Pinksteren mag de ge-

meente gaan bloeien, groeien en vrucht dragen. 
Groeien en vrucht dragen is anno 2016 echter niet 
vanzelfsprekend. Misschien moeten we de deuren 
van de kerk en van ons leven maar eens wijd open 
zetten,  zodat  er  een  frisse wind gaat waaien.  
Een van de acties van de Geest is dat wij, door de 
week en op zondag, samenkomen. Wat wij kerkdienst 
noemen, wordt in de bijbel “samenkomst” genoemd. 
’t Is op zichzelf al bijzonder dat mensen samenko-
men. Dag in dag uit horen we van mensen die elkaar 
met geweld bejegenen, elkaar bevechten, uit elkaar 
gaan. Een en ander gaat vaak met heel veel pijn ge-
paard. In de kerk echter komen we samen. De eigen-
lijke betekenis hiervan verwoordt de volgende oer-
oude avondmaalstekst:  
    

Zoals uit vele graankorrels één brood gebak-
ken  
en zoals uit vele bessen één wijn geperst 
wordt, verzamel zo ook Uw gemeente van de 
einden der aarde in Uw Koninkrijk. 
 

 
 
Het is dus een samenkomst met het oog op wat van 
Godswege komen gaat. We grijpen vooruit op de 
droom dat God deze aarde herschept en mensen uit 
alle windrichtingen elkaar zoeken en vinden. In de 
zondagse viering hopen we het te beleven. De “gas-
ten” die, in de zomerperiode, “de Oude Calixtus” 
bezoeken, bewijzen ons deze dienst.  
Groen is de kleur van de hoop, vertelde ik zoëven. In 
het Evangelie op zondag 5 juni wordt de hoop aange-
vochten. Wij leven in een werkelijkheid waarover de 
krant elke dag bericht: het refrein is Hein. Lukas 7:11-
17 vertelt over de begrafenis van een jongen uit Naïn, 
de enige zoon van een weduwe. Jezus trekt Zich  haar 
en ook ons verdriet aan. Ook wij worstelen dikwijls 
met de dood. De dood, meestal een vijand, om met 
Paulus te spreken. In 1 Corinthiërs 15, vers 26 schrijft 
de apostel: “De laatste vijand, die vernietigd wordt, is 
de dood.”  
Uit de Profeten luisteren we naar 2 Koningen 13:20-
21, een geschiedenis die u misschien nog niet eerder 
hebt gehoord. 

Op deze zondag mogen we het avondmaal vieren. In 
brood en wijn proeven we Gods’ liefde tot het uiter-
ste.                                                                                                                                                                      
 
Goede diensten toegewenst!  
 

                                             ds.Wim Blanken                                                                                                                                
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Muzikale kerkdienst in Johanneskerk 
 
Op zondag 5 juni is de Johanneskerk het decor voor 
een heel bijzondere kerkdienst. Het wordt een dienst, 
letterlijk en figuurlijk, met de Franse slag. Medewer-
king wordt verleend door Xandra Storm (docente 
Frans) met haar Orgue de barbarie.  

 

 
Dit is een mini draaiorgeltje. In de kerkdienst zijn er 
(Franstalige) Taizéliederen en Xandra Storm zingt 
enkele chansons, die passen bij het thema: Chanson 
de misère. De cantorij van de Johanneskerk zal mee-
helpen bij het zingen van de liederen.  
 

Al met al een heel verrassende kerkdienst in Franse 
sfeer voor de echte liefhebbers. Maar ook voor wie 
geen Frans verstaat valt er (met vertaling er bij) veel 
te genieten: een unieke ervaring. De kerkdienst be-
gint om 10.00 uur. U bent van harte welkom! 
  

J-kerk op 5 juni 
 
De J-kerk (Jongerenkerk) is bedoeld voor jongeren 
van 12 - 18 jaar (voortgezet of middelbaar onderwijs). 
Op zondag 5 juni, om 10.00 uur, gaan we in de Jo-
hanneshof (of daarbuiten?), weer op eigentijdse (en 
soms ook eigenzinnige) wijze aan de slag met gelo-
ven. J-kerk: voor de broodnodige inspiratie! 
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OPEN TAFEL:   
Afscheid van Netty en Jan Niewold 
 
Op vrijdag  20 mei, de derde vrijdag van de maand, 
heeft Netty Niewold ons, Open Tafel Disgenoten, 
onthaald met een barbecue om er de vingers bij af te 
likken. Netty werd daarbij ondersteund, zoals elke 
keer, door Joke Rouwhorst en Netty’s trouwe echt-
genoot Jan. 

 
Elfriede Meijer had voor de vlees/visschotels gezorgd. 
Niet verwonderlijk dat wij en ook de gasten Gaatske 
Braam en Hans Hinkamp op adem moesten komen bij 
zo’n overdadige maaltijd. 
 
Netty had vijf jaar geleden de Open Tafel Disgenoten 
(een doorsnee groep van 10-12 mensen) aangeboden 
om voor hen de maaltijd te bereiden.  

 
Bescheiden zoals Netty is, zei ze erbij “ ik zal het pro-
beren lieve mensen”. En met hulp van Joke Rouw-
horst is het een groot succes geworden.  
Succes, niet alleen omdat het zo lekker smaakte, 
maar ook omdat het elke keer weer wat anders was. 
“Hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet, maar 
het is altijd heerlijk“ schreef Gaatske Braam die als 
gast een paar maal aanschoof.  

 
En niet te vergeten, Netty en Joke rekenden per keer 
niet meer dan wat één brood bij de bakker kost. 
Netty sloot zelf de maaltijden meestal af door een 
gedicht of  een stichtelijk woord, waar je thuis over 
door kon denken/praten. We zullen Netty en Jan 
missen. Gelukkig blijven de disgenoten niet ont-
heemd achter.  Joke Rouwhorst heeft aangegeven 
door te willen gaan.  
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En zoals zo vaak in onze Lichtenvoordse PKN gemeen-
te het geval is, heeft een andere Joke, te weten Joke 
Lensink, uit eigen initiatief, aangeboden de pollepel 
van Netty over te nemen. Dank Joke L,  de groep 
heeft je al met open armen begroet.   

 
Netty en Jan gaan verhuizen naar Dichteren, dichter 
bij kinderen en kleinkinderen. We wensen  hen daar 
alle goeds. 

 
Afscheid met een bos bloemen is een mooi gebaar. 
Voor een blijvende herinnering zijn de bloemen ge-
stoken in een artistiek verantwoorde rozenvaas. Zoals 
Ger Kestens het verwoordde: Jan kan dan telkens 
ervoor zorgen dat Netty verse rozen in deze mooie 
vaas aantreft. 
Liesbeth von der Hude, Addy van Vliet en Hans Hin-
kamp  gaven ten slotte ontroerende, dankbare herin-
neringen aan de vertrekkende gastvrouw en – heer 
mee. Netty en Jan staken de groep nog een hart on-
der de riem: ze komen graag een keer als gasten bij 
ons eten. We zien ernaar uit! 
 
Joke Lubbers, Ger Kestens, Addy van Vliet, Joke 
Rouwhorst, Joke Lensink, Jo Eskes, Liesbeth von der 
Hude, Jo Wesselink, Geri ter Haar, Jan te Boveldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gebed 
 
 

Vader God, 
wat ik U vragen mag 

geef mij voldoende stilte 
in deze wereld vol geluid 

om uw Stem te kunnen horen 
leer  mij in de stilte 

te wachten op U 
totdat U komt 

en ook aan mij laat weten 
dat U er bent 

 
God van de bijbel, 
God van de kerk, 

God van mijn ouders, 
wees ook God van mij. 

fluister mij uw Naam toe 
in de stilte 

licht ook op aan mij 
zeg ook aan mij 

ik zal er zijn 
voor jou 

 
 

 
 
 
 
 

 
Mensen vergeten misschien wat je gezegd hebt,  
maar ze zullen niet vergeten  
hoe ze zich door jou voelen. 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

 
WOLO (Wi-j laeft maor ene kere) 
 
Het is maor een klein monument. Een pilaar en een 
voggel van draod emaakt der bovvenop. Den voggel, 
zo had zien vader 'm in't oor efluustert, stelt de vre-
desdoeve veur. 
As ieder jaor staot ze op veer mei um kwart veur acht 
’s aovends bi-j het monument veur de karke. Ene hölt 
der dan een präötje en ok spölt de muziek. As de 
klokke acht keer slöt bunt ze twee minuten stille en 
daorna kump natuurlek het Wilhelmus. 
 
Gistern is zien breur Frans achttien jaor eworden. Hee 
hef een niej mobieltje können kopen van zien spaor-
geld en het geld dat hee veur zien verjeurdag 
ekreggen had. Een 'vaegtelefoon' had papa dat ding 
eneumd. De hele morgen is Frans daormet an-t spöl-
len ewest. Vaegen ovver zien mobieltje, dan weer wat 
tikken en allemaole appjes downloaden. 
Hee hef der een tiedje bi-j staon kieken en Frans hef 
'm laoten zeen ho'j makkelek berichtjes könt stuurn 
met whats-app. Ok hef hee veur de spegel met zien 
mobieltje een foto emaakt. Daorop kö'j 'm zeen met 
zien nieje mobieltje in de handen. Dat hef hee mete-
ne op Facebook ezet. 
  
‘Wat schrief i-j daor no?’ had hee evraogd toe-t hee 
zag dat Frans achter de berichtjes die-t hee stuurn, 
iedere kere 'yolo' schreef. 'Yolo', zeg Frans, 'dat is en-
gels en yolo betekent: you only live once. I-j laeft ma-
or ene kere.' 'Waorumme schrief i-j dat dan?’ 
'Now, i-j laeft toch maor ene kere, dus dan mot i-j der 
wat van maken, genieten en veural völle lol maken.' 
Frans had elacht en tikken het volgende berichtje an 
zien besten vriend Erik: 'Vanaovend half acht bi-j de 
Keet, lol, yolo. 'Vanaovend half acht,’ had hee 
evraogd, 'gao-j dan neet met?' ‘Met, waorhen?' 
‘Naor de karke veur de dodenherdenking? Frans kek 
een betjen vies. ‘Mot dat dan?’ ‘Ik gao wál,' had hee 
ezegd, 'ik mot van schole blomen leggen bi-j de gra-
ven van de dode soldaoten.' 
 
Het is acht uur ewest. Ze bunt twee minuten stille 
ewest. Daornao bunt ze naor de begraafplaats 
elopen. Alle kinder van groep acht, hee dus ok, lepen 
veuran in de stoet met.  Bi-j het graf van een Canade-
sen soldaot hef hee een blome in een vaze edaon. 
Hee hef efkes naor den blome ekekken. 
Ton naor de grafsteen: C.L. Pearce, 18 jaor. 
Yolo, dacht hee. You only live once, i-j laeft maor ens. 
Achttien jaor is den soldaot Pearce eworden, ton was 
het ovver met zien laeven. Hee laeven ok maor ens 
en is estorven in het gevecht um onze vri-jheid. Hee 
werd daor nog stiller van. 

 
At ze weer terugloopt van de begraafplaatse, zut hee 
zien breur Frans met een paar vrienden in de buurte 
van het monument staon. ‘Bu'j toch ekommen?’ vrög 
hee. ‘Jao,' zegt Frans, i-j mossen toch metdoon? Wi-j 
bunt bi-j de keet  trouwens ok twee minuten stil 
ewest. No bunt wi-j ok hier.’ ’t Bleef effen stille tussen 
eurbeiden. Ton vrog hee: 'Wet i-j, i-j hebt het neet 
good in-etikt, in ow mobieltje.’ 'Hoe bedoel i-j?' vrög 
Frans. ‘Now, i-j schrieft ‘yolo', maor het mot eigenlek 
‘wolo’ waen, we only live once. Wi-j laeft jo allemaole 
maor ene kere. Het geet neet allene um i-j. Het geet 
um wi-j.  As wi'j allemaole allene maor an onszelf 
denkt, is het zo weer oorlog. 
Den C.L. Pearce is maor 18 jaor eworden. Ton ging 
hee dood. I-j bunt now achttiene, i-j laeft nog.'  Allene 
veur owzelf? Neet veur papa en mama, veur mi-j, 
veur ow deerntjen?’ Frans kek 'm an, fronsen ziene 
wenkbrauwen, kek naor zien olders dee-t wat wieter-
op stonnen, naor zien deerntjen dee-t bi-j de vrien-
dengroep ston en zei: 'Oké, ik snap het. Veurtaan tik 
ik wolo, we only live once, wi-j laeft maor ene kere, 
achter miene berichtjes. 

 
De muziek spöllen nog een nummer en ton slot der 
ene de plechtigheid af met de weurde: 'Wi-j staot 
hier bi-j het monument. Wi-j hebt de tocht naor de 
begraafplaatse emaakt.  Um neet te vergetten dat 
veur ons laeven in vri-jheid, hier en now, mensen eur 
laeven egovven hebt. Eur ene laeven, oneindeg 
kostbaor. Wi'j staot hier bi-j het monument um de les 
van den oorlog neet te vergetten. De les dat ieder 
laeven te kostbaor is um zomaor te verspillen. 
De les dat vrede, geluk, vri-jheid alles te maken hef 
met 'samen'. Want waor een mens neet meer telt as 
medemens, daor is oorlog begonnen.' 
 
Nao disse leste weurde nam Frans een foto van het 
monument en tikken bij zien berichtje ‘wolo' en klik-
ken op verzenden. 
 
                                                                     Jan Leijenhorst 
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Geslaagde kliederkerk  
 

 
 
Zondagmiddag 22 mei stond alles klaar in de Johan-
neshof voor de tweede editie van de Kliederkerk. 
Kliederkerk is een Engels concept (Messy Church) om 
op speelse wijze kinderen met hun begeleiders aan 
de slag te laten gaan met Bijbelverhalen. Deze keer 
kwam Noach voorbijvaren! Na een leuk welkomst-
liedje ging iedereen aan de slag. De keuze was groot.  
 
 

‘Begin ik eerst aan de bouwplaat?’  
 

‘Zal ik een  giraffe knutselen of eerst de puzzels?’  
 
 
 
 
 

‘Of toch beginnen met een echt bootje en die dan 
uitproberen in het zwembadje?’ 
 

‘De cupakes versieren met een regenboog, of die 
‘chilcorner’, dat kan later wel’.  
 
De kinderen (en hun ouders) waren er maar druk 
mee. Maar wel een heel gezellige drukte en als er dan 
ook nog een bootje ‘is gekapseisd’ is het best 
(ont)spannend. 
Na al het geklieder en geknutsel was er rust in de 
kring. Met een kaars (als verwijzing naar God, die  er 
bij wil zijn) het Bijbelverhaal en een korte uitleg over 
Noach en de regenboog. Een liedje over ‘No-no-no-
no-no-no-no-Noach, betekende het slot van het 
viermoment. Hierna werd er aan de grote tafel met 
z’n allen gegeten. De groentesoep met soepstengels 
(nee, niet die met pitjes), een salade en een prachtige 
regenboogprikker van vers fruit smaakten heerlijk! 
Al met al een zeer geslaagde Kliederkerk. De volgen-
de Kliederkerk is op 4 september. Dus zet het vast in 
de agenda! We hopen dan op nog weer meer kin-
deren met hun ouders en/of grootouders. Want Klie-
derkerk is leuk!!! 
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Ophaal en thuisbreng service  
Hervormde Gemeente Groenlo 
 

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

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

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 

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

 

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

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

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp    
tel. 377300                      
 

Collectemunten 
 

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

Kledinginzameling  
 

De kledinginzameling in de maand juni is op zaterdag 
25 juni van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Twaalf: een compleet getal 
 
Het getal twaalf kom je elke dag tegen in de klok. We 
kennen twaalf maanden. Twaalf is het hoogste getal 
als het gaat om de aanduiding van hoe hard het 
waait. Ook in verhalen speelt het getal twaalf vaak 
een bijzondere rol. Denk maar aan de twaalf ridders 
aan de ronde tafel van Koning Arthur. En twaalf is ook 
een bijzonder bijbels getal. 

 
Het getal twaalf speelt een grote rol in het Oude en 
Nieuwe Testament. Van dit getal wordt – net als bij 
zeven - vaak gezegd dat het gaat om iets dat com-
pleet is. Soms wordt gezegd dat dit zo is omdat je 
twaalf krijgt als je 3 en 4 met elkaar vermenigvuldigd. 
En ook die twee getallen zijn heel bijzonder in de 
Bijbel. Als je naar de bijbelse verhalen kijkt zie je dat 
twaalf inderdaad vaak iets laat zien dat compleet is. 
Want Jezus had twaalf leerlingen! En toen Judas af-
viel, werd er snel een nieuwe gekozen.  
 
Ook in andere verhalen zie je dat twaalf wijst op 
compleetheid:  

    Jakob krijgt uiteindelijk twaalf zonen. 

 Het land Israël wordt verdeeld over twaalf stam-
men. Opvallend is dat deze stammen niet hele-
maal samenvallen met de twaalf zonen van Jakob: 
de stam Levi krijgt geen eigen gebied. De Levieten 
moeten namelijk leven van het werk in de tempel. 
Ze krijgen wel steden met land eromheen voor 
hun kuddes. En ook Jozef krijgt geen stamgebied. 
In plaats daarvan krijgen zijn twee zonen Manasse 
en Efraïm een stamgebied (Genesis 48:5). 

 Vlak nadat het volk uit Egypte getrokken is, komen 
ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en 
zeventig dadelpalmen (Exodus 15:27). Dit is alvast 
een voorproefje van het mooie en goede leven dat 
het volk tegemoet gaat. Ook al klagen ze hier en 
zien ze het nog niet. 

 In het boek Jona wijst het getal twaalf ook op 
compleetheid. In Jona 4:11 zegt God: “zou ik dan 
geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, 
waar meer dan honderdtwintigduizend mensen 
wonen die het verschil tussen links en rechts niet 
eens kennen, en dan nog al die dieren?” In het 
Hebreeuws wordt honderdtwintigduizend ge-
schreven als twaalf tienduizendtallen. 

 Bijzonder is dat ook het getal 144 iets met 
twaalf te maken heeft: 144 is immers 12x12. 
Dus als er in Openbaring 7:4-8 en Openbaring 
14:1-5 over 144.000 mensen met Gods zegel 
gesproken wordt, kan het niet completer. So-
wieso speelt het getal twaalf vaker een rol in 

dit boek vol getallensymboliek: bijvoorbeeld 
bij twaalf sterren in de krans bij de vrouw uit 
Openbaring 12:1 en in de afmetingen van het-
nieuwe Jeruzalem met twaalf stadspoorten en 
twaalf parels in Openbaring 21:12-17. 

 
Als je dus volgende keer naar de klok of de kalender 
kijkt, denk dan nog eens aan al deze verhalen uit de 
Bijbel. Completer en beter wordt het niet! 
 
Bron: Blog van bijbelwetenschapper Roelien Smit op 
www.debijbel.nl 
                                                                            

Puzzel 
 
Vul de ontbrekende getallen in: 

1. David zocht … stenen in de rivierbedding toen 
hij de strijd aanging met Goliath 

2. De Wet heeft … geboden 
3. In de Bijbel staan … evangeliën 
4. Hizkia mocht nog … jaar leven, nadat hij 

gebeden had om genezing 
5. In de Bijbel worden … zonen van Abraham 

met name genoemd 
6. Job was de vader van … dochters 

Vermenigvuldig nu de getallen met elkaar. In welk 
bijbelboek vind je dit getal? 
 
Vul je oplossing in op  
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans 
op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in 
Gewone Taal. 
Heb je geen internet, dan kun je de oplossing ook per 
post sturen naar: 
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP 
Haarlem, onder vermelding van ‘Getallenpuzzel”. 
Uiterste inzenddatum: 6 juni 2016. 
De winnaar krijgt schriftelijk bericht. 
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
                                                                     
                          
 
                                                                                                                                          
 
 

 
                                                                     

Beter onvolmaakt en echt,  
dan gemaakt volmaakt. 

http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 3 juli 2016. Kopij moet 
uiterlijk maandag 20 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 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 48 81 68 
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Lichtenvoorde 
 
zondag 5 juni 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
AKZ dienst, J.kerk, kindernevendienst 
Welkom: de heer Schutten 
Deurcollecte: Kia-werelddiaconaat 
 
zondag 12 juni 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
Welkom: de heer Geessink 
Deurcollecte: koffie Johanneshof 
 
zondag 19 juni 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
Welkom: mevrouw Meijer 
Deurcollecte: De Glind 
 
zondag 26 juni 
10.00 uur ds. B. Marsman, Winterswijk 
Welkom: de heer Tamminga 
Deurcollecte: kindernevendienst 
 
zondag 3 juli  
10.00 uur ds. G.J. van Pijkeren, Lochem 
Welkom: de heer Van Lochem 
Deurcollecte: Kia-jeugdwerk 
 
 
kindernevendienst:  5 juni 
 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken 
in de Johanneshof 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Groenlo 
 
zondag 5 juni  
10.00 uur: ds. W. Blanken, viering Heilig Avond-
maal 
Welkom: de heer Ter Horst 
Uitgangscollecte: Diaconie, kerk in actie 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
zondag 12 juni 
10.00 uur: ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Welkom: mevrouw Weetink-ter Haar 
Uitgangscollecte: Kerkvoogdij, Roosevelthuis 
 
zondag 19 juni  
10.00 uur: ds. F. Helder, Winterswijk 
Welkom: mevrouw Vennebekken-Tukkers 
Uitgangscollecte: Diaconie, project 
 
zondag 26 juni 
10.00 uur: de heer H. Dijkman, Vorden 
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg 
Uitgangscollecte: Kerkvoogdij, eigen gemeente 
 
zondag 3 juli 
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: de heer Wiggers 
Uitgangscollecte: Kerkvoogdij, collecte jeugd-
werk 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
Taizé viering in de RK Calixtus basiliek 
woensdag 8 juni, 19.00 uur 
woensdag 22 juni, 19.00 uur 
 
 


