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In dit nummer: 
 
Passie voor... 
 
Met het oog op de toekomst 
 
Paasontbijt 
 
Kerkbalans 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasen 
 

nog in de schemering, zuchten en zoeken, 
enkel nog de lege doeken, het graf was leeg 

 
ijl en vol betekenis, het ijken van de routeplanner 

Hij die ons voorging op de weg: 
één van ons is Hij geworden 

 
Hij, de Christus, die de dood heeft overwonnen! 

de tijd stond stil...'t was lente in de tuinen 
 

blauwe gaten tussen wolken 
te groot om in gedichten te vertolken 

ja! hier is het begonnen 
 

Elle Werners 
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Eersteling 
 
Soms kom je voor van die onverwachte uitkom-
sten te staan. Ik wil meer, zo niet alles, weten 
over het woord 'eersteling'. Een Bijbels begrip. 
Ik google en krijg een hele ris antwoorden. Aan-
vankelijk dus nogal onverwachte. 
Op plaats één café de Eersteling. Een café in 
Hoofddorp dat zich een eerste plaats gunt. 
Plaats twee is voor een dierenpension. Dan nog 

een molen en een vroege aardappel. Maar bij de 
aardappel naast info over het ras ook verdere infor-
matie.  
Eersteling betekent eerstgeborene. Of oudste kind 
(hoe logisch!), en helemaal onderaan staat ,als bijna 
vergeten, het woord eerstelingenoffer. En daar ben ik 
nu net naar op zoek.  
 

           
 
De uitleg: een offer waarbij een deel van de nieuwe 
oogst aan een god of godin geofferd wordt. Het eer-
ste deel van de oogst. Verder de opmerking dat in de 
Bijbel offers, zo ook het eerstelingenoffer aan de God 
van Israël, wellicht ook voorzagen in de maaltijd van 
de priesters.                
                          
 Het eerstelingenoffer was een 'beweegoffer'. Het 
offeren was een heel ritueel. De priester bewoog de 
garve, de bos gerst, voor het aangezicht van God. Hij 
bewoog de garve horizontaal op de handen. Voor-
waarts naar het altaar of de ark. Om te laten zien dat 
de garve aan God gegeven werd. Daarna achter-
waarts naar de 'beweger'. Als teken dat God de garve 
aan de mens schenkt. Een mooi gebaar. Veelzeggend  
gebaar.  
Oogstfeest. Feest ter ere van het binnenhalen van de 
oogst. Met het eerste van de drie Joodse oogstfees-

ten is ons Paasfeest verbonden. Het feest van de 
gersteoogst viel samen met Pesach.  
 
Pesach dat 50 dagen later wordt gevolgd door het 
tweede oogstfeest. Het Pinksterfeest. Het Joodse 
feest van de tarweoogst. En tenslotte het derde 
oogstfeest, het loofhutten feest, feest van de 
druivenoogst. 
 
Aanleiding voor mijn zoektocht op google was dat 
Paulus niet zei dat Jezus uit de dood opstond als eer-
ste. Hij zei: "als 'eersteling". En Paulus wist drommels 
goed wat hij deed. Waarom hij voor een bepaald 
woord koos. Door het woord 'eersteling' te gebruiken 
verwees hij naar het Pesachfeest van de Joden, dat 
offerfeest. "Jezus werd geofferd" wilde Paulus zeg-
gen. Maar daarnaast wilde hij erop wijzen dat Hij ons 
voorging. Dat Hij als eersteling opstond uit de dood. 
En dat wij, ook kinderen van God, in navolging van 
Hem, van die eersteling, ook zullen opstaan.  
 
Als je er over nadenkt zou je kunnen zeggen dat op 
dat Joodse Pesachfeest Jezus, de eersteling, als een 
beweegoffer op handen werd gedragen. Voorwaarts 
werd bewogen naar God. Geofferd werd aan God. 
Omdat Hij bij God hoort. Om op die derde dag, die wij 
vieren met ons Paasfeest, achterwaarts bewogen te 
worden. Naar ons toe. Omdat Hij ook bij ons hoort. 
Kind van God. En Mensenzoon.  
 

 
 
 
Met Pasen een heel mooi 'eerstelingenfeest' ge-
wenst. 

                                                                      marja 
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Ds. Hans Hinkamp   
 

Aan het einde van deze maand mogen we na 
een periode van ingetogenheid het Paasfeest 
vieren. Natuurlijk zullen we daarbij in de kerk 
weer volop mooie paasliederen zingen. Ui-
teraard zal daarbij ook weer het Kyriëkruis 
omgetoverd mogen worden in één grote voor-
jaarsbode van ontluikend leven, als teken van 

het nieuwe leven in Christus: ‘de Heer is opgestaan, 
de Heer is waarlijk opgestaan!’ Neemt u weer bloe-
men mee?  
 

 
 

Het is ondertussen een prachtige traditie geworden, 
al die mensen die een bloemetje in het kruis steken. 
En na de dienst krijgt het kruis dan buiten een plaats, 
zodat iedereen het kan zien: het is Pasen!  
Het is een teken van geloof, een teken van hoop (en 
om het rijtje maar af te maken), het is een teken van 
de liefde van God. Zo mogen we als kerk zichtbaar 
zijn, midden in het leven van alledag. 
 

Nu is dat laatste, zichtbaar zijn als kerk, iets waar we 
steeds meer mee naar buiten treden. Ook in deze 
maand. Samen met de RK parochie gaan we met de 
oudste groepen van de basisscholen in gesprek over 
pesten. Hiervoor maken we gebruik van het project 
van jeugdwerkbureau Lava: Via Dolorosa, een kruis-
wegstatie voor kinderen over pesten.  
 
Daarnaast is er onze eigen ‘Passion Lichtenvoorde’, 
samen met scholengemeenschap het Marianum. Het 
is een prachtig project om Lichtenvoorde te laten zien 
hoe geloof zichtbaar mag worden. Wie was Jezus? 
Waar leefde hij voor? Op dit moment vraagt het be-
hoorlijk wat voorbereiding. Want er komt heel wat bij 
kijken. Maar ik verwacht dat het resultaat (op 22 
maart), letterlijk en figuurlijk, gezien mag worden. 
 

Het past in een opzet om als kerk meer zichtbaar te 
zijn. Het past in een opzet om als kerk ook meer con-
tact te zoeken met andere organisaties. Niet alleen 
met de basisscholen en het Marianum maar ook wa-
ren er de afgelopen periode contacten met het 
Vreemdelingen Informatie Punt, Amnesty Internatio-
nal en de Voedselbank. De drie laatst genoemde or-
ganisaties nemen deel aan de aangepaste variant van 
het oecumenisch avondgebed. In de viering horen we 
wat hen beweegt, wat hun passie is en wat ze ons 
graag willen meegeven. Een verfrissende combinatie 
en samenwerking tussen ‘kerk en wereld’. 

 

Aan het einde van deze maand mogen we na een 
periode van ingetogenheid het Paasfeest vieren. Voor 
de een was het misschien een zorgeloze tijd, voor 
anderen juist een tijd met vragen, zorgen of onzeker-
heden. In alle gevallen mogen we weet hebben van 
opstanding en opstandingskracht. Ik wens iedereen 
van harte een gezegend Paasfeest! Dat we iets van 
dat nieuwe leven en de kracht van geloof in ons eigen 
leven zullen mogen ervaren. Het ga u goed! 
 

                met een opgewekte groet, ds. Hans Hinkamp 

 

Met het oog op de toekomst 
Woensdag 9 maart, na de dienst ter gelegenheid van 
de Biddag voor gewas en arbeid, is om 20.30 uur een 
avond over de toekomst van onze kerk. 
Dit klinkt misschien best zwaar, maar zo is het niet 
bedoeld. Sinds vorig jaar werken we als kerk met een 
jaarwerkplan. De plannen (voornemens) voor een 
bepaald jaar zijn een afgeleide van het beleidsplan. 
Alleen.... dat beleidsplan was er nog niet. Maar nu 
wel! Het draagt de mooie naam ‘ Met het oog op de 
toekomst’. Op deze avond willen wij graag met u in 
gesprek over de hoofdlijnen van dit beleidsplan en de 
keuzes die we met elkaar willen maken. 
Het beleidsplan is te vinden op de website van onze 
kerk en ligt ter inzage in de Johanneshof. 
Onderstaande woorden zijn ontleend aan het be-
leidsplan. ‘Kernwoorden voor onze gemeente zijn: 
eigentijds, open, hartelijk en levendig. Als kerk willen 
we graag een eigen geluid laten horen, in een jachti-
ge samenleving. Een plaats bieden om op verhaal te 
komen. We willen een kerk zijn voor en door mensen. 
Er is ruimte voor ontspanning én voor levensvragen. 
Zó willen we met elkaar een levende kerk zijn’. 
De kerkenraad hecht er grote waarde aan hierover 
met u in gesprek te gaan. U bent van harte welkom! 
 

ds. Hans Hinkamp 
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BLANKWERK, Groenlo 
 

De tirannie verdrijven   
 

Pasen is het feest van de vrijheid. Een bekend lied 
bezingt deze vrijheid: “Christus, onze Heer, verrees. 
Heilige dag na angst en vrees. Die verhoogd werd aan 
het kruis, bracht ons in Gods vrijheid thuis.” Het “hal-
leluja” na elke zin benadrukt de betekenis van ge-
noemde belijdenis. Voor deze vrijheid is de hoogste 
prijs betaald. Reden om, als christenen, onze vrijheid 
te koesteren. In het licht van het evangelie is “vrij-
heid” een kritisch begrip. Met woorden van Paulus in 
Galaten 5: “ …u bent geroepen om vrij te zijn. Mis-
bruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te 
bevredigen, maar dien elkaar in liefde.” In Galaten 5 
legt de apostel een relatie met het werk van de 
Geest. Niet alleen in de persoonlijke sfeer, maar ook 
op maatschappelijk terrein is hier sprake van een 
kolossaal geschenk. Paulus noemt als vrucht van de 
Geest: “liefde, vreugde, vrede,   …   …   “  
Elk jaar, op de 4de en 5de mei, beseffen we (hopelijk) 
welk een kostbaar bezit vrijheid is. Ons volkslied legt 
een relatie tussen vrijheid en de bereidheid “God den 
Here, de hoogste Majesteit” te “obediëren in der 
gerechtigheid.” Leest u maar het laatste couplet van 
gezang 708 in het Liedboek. Bovengenoemd besef is 
echter niet vanzelfsprekend aanwezig. Uit onderzoek 
blijkt dat slechts 14 procent van de Nederlanders het 
eerste couplet van het volkslied kent. In het kerkblad 
lever ik graag een kleine bijdrage om de bekendheid 
met de inhoud van ons volkslied te vergroten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welnu …, het Wilhelmus is nog maar kort, sinds mei 
1932, het officiële Nederlandse volkslied. Dat veel 
Nederlanders, en niet alleen jongeren, moeite met de 
tekst hebben, is te begrijpen. Een lied dat stamt uit 
de tweede helft van de zestiende eeuw vraagt om 
toelichting. Wat betekent bijvoorbeeld: “Een prinse 
van Oranje ben ik vrij onverveerd” (= geheel onbe-
vreesd)? En wat moet je anno 2016 met de opmer-
king van Willem van Oranje dat hij “van duitsen 

bloed” is en “den koning van Hispanje” altijd heeft 
geëerd? De tekst zal aan iedere generatie opnieuw 
moeten worden uitgelegd. 
 Nog om een andere reden hebben sommigen moeite 
met het Wilhelmus, met volksliederen in het algemeen. 
Zij leggen een relatie tussen godsdienst en nationalis-
me. De ellende die nationalisme kan oproepen hebben 
we recentelijk nog gezien op de Balkan.  
 Anderen noemen zich republikeinen, hebben niets met 
het koningshuis en het Wilhelmus. 
En dan is er nog de vraag of het volkslied wel in de zon-
dagse kerkdienst thuis hoort. Op de 1ste zondag na ko-
ninginnedag/koningsdag en rond 4 en 5 mei wordt in 
veel kerken gezang 708, vers 1 en 6 gezongen. Wie 
bewust de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd, 
zeker wie op de één of andere wijze actief waren in het 
verzet tegen Hitler-Duitsland, familieleden of goede 
vrienden hebben verloren, ervaren op bovengenoemde 
dagen de actualiteit van het Wilhelmus: “de tirannie 
verdrijven die mij mijn hart doorwondt.” Ongetwijfeld 
gaat er heel wat door deze mensen heen. Een aantal 
kerkgangers echter houdt de lippen op elkaar. In de 
kerk beloof je niet dat je het vaderland trouw blijft “tot 
in den dood”, zoals het 1ste couplet verwoordt. Daar 
beloof je alleen trouw aan God, aan Zijn bedoelingen 
met mensen. Hetgeen zou kunnen betekenen dat je 
burgerlijk ongehoorzaam wordt. Je moet God toch 
meer gehoorzaam zijn dan de mensen? De praktijk om 
het volkslied na de zegen, dus buiten de kerkdienst om, 
te zingen, is voor deze gemeenteleden nauwelijks een 
oplossing.  
Ik ben van mening dat het Wilhelmus in de zondagse 
dienst gezongen kan worden, als geestelijk verzetslied. 
Dat brengt ons bij de inhoud van het Wilhelmus. Daar-
over in het volgende kerkblad.  
 
Meeleven  In de paasliederen zijn " dood " en" leven "  
de thema’s bij uitstek. Wie ziek is, een levensbedrei-
gende ziekte heeft, is extra gevoelig voor deze woor-
den, wordt, wellicht, pijnlijk getroffen door het gemak 
waarop we, juist op Pasen, het hoogste lied zingen. 
Toch bieden diezelfde paasliederen troost op het mo-
ment dat we het Evangelie verstaan: God zoekt, in tijd 
en eeuwigheid, ons leven. Voor Hem is ieder kwetsbaar 
mens kostbaar.  
                                                                                                                                                                   
Opgewekte Paasdagen gewenst!                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   
ds.Wim Blanken 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 

 

Wij zijn onderweg naar Pasen. Het volgende gedicht  
uit het vasten bezinningsboekje 2016 wil ik u meege-
ven voor deze periode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meeleven met  
Meeleven met allen die lichamelijk steeds meer in 
moeten leveren, met degenen die een medische in-
greep moeten ondergaan of hebben moeten onder-
gaan. Met alle zieken thuis of in een verpleeghuis en 
met wie om hen heen staan; sterkte en Gods zegen 
gewenst.  
 

Overlijdensberichten: 
Op dinsdag 26 januari is overleden: Gerrit Jan Kuiperij 
(Gert Kuuperi’je), echtgenoot van Hennie Kuiperij – 
Florij, in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde aan de 
Vincent van Goghstraat 17. Hier, in zijn vertrouwde 
omgeving is hij overleden. Een lieve man, geweldige 
vader , groot- en overgrootvader. De crematie vond 
op zaterdag 30 januari in besloten kring plaats. De 
familie heeft zelf invulling gegeven aan de plechtig-
heid voorafgaand aan de crematie. We wensen me-
vrouw Kuiperij, de kinderen en kleinkinderen Gods 
kracht bij het verwerken van dit verlies. 
Maandagavond 1 februari overleed Geert Lensink, 
echtgenoot van Dinie Lensink - van den Berg, Varsse-
veldseweg 60B, in de leeftijd van 71 jaar. 

 

Om alvast te noteren 
Donderdag 21 april is er weer gelegenheid om deel te 
nemen aan de gespreksgroep in de Antoniushove, ( in 
de zaal achter de kapel) van 14.45 – 16.00 uur.  

Met bemoedigende groet,               
                                           Gaatske Braam  

In memoriam Geert Lensink 
Lichtenvoorde 
 

Op de rouwkaart stonden de volgende woor-
den: 
 

“Als het leven niet meer gaat zoals je had ge-
hoopt, je langzaam veel wordt ontnomen,  
je leven niet meer leven is, dan komt de tijd 

dat het einde goed is. 
Na een periode van ziek zijn is helaas te vroeg van 
ons heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader en 
onze lieve opa Geert Lensink, geboren te Bredevoort 
op 13 januari 1945, overleden te Lichtenvoorde op 1 
februari 2016.”  

 

Zaterdag 6 februari hebben we zijn leven herdacht in 
de Johanneskerk. Zijn broer Henk haalde herinnerin-
gen op over een fijne broer, met z’n vele verhalen en 
ook zoon Roy herdacht zijn vader met mooie herinne-
ringen. Tijdens mijn eerste bezoek in 2014 vertelde 
Geert Lensink over het ziekteproces van dat moment, 
over de staaroperatie in 1989 die, vanwege een me-
dische fout, mislukt was met als gevolg dat hij bijna 
blind was geworden.  
Zijn werk in de assurantie, waarvoor hij, naast zijn 
baan, met veel wilskracht een studie had gevolgd, 
kon hij daarna niet meer uitvoeren.  
Zo was hij op jonge leeftijd uit het arbeidsproces ge-
raakt, een moeilijke tijd voor hem en zijn gezin. 
Zijn broer prees zijn schoonzus Dinie voor de vele 
jaren van geweldige zorg voor haar man. Een applaus 
waard, zo zei hij en dat applaus klonk toen ook. Een 
ontroerend moment.  
Tijdens zijn ziekte zei hij; “ik goa d’r veur.” Hij ging 
voor genezing. Wilde zijn kleinkinderen zien opgroei-
en, wilde er zijn voor zijn vrouw en kinderen, want zij 
waren zijn trots. Zoals Prediker, waaruit we gelezen 
hebben, zijn Schepper niet begrijpt, geen lijn ziet in 
Gods regie, begrijpen ook wij vaak niet waarom din-
gen gebeuren zoals ze gebeuren. Waarom het nu niet 
de tijd is van lachen, maar van huilen, niet van dan-
sen maar van rouwen. Die waarom vraag leefde ook 
bij Geert Lensink, waarom moet mij ook dit nog over-
komen! Toch mogen we erop vertrouwen dat God 
niet een onbewogen Schepper is, niet als iemand die 
het allemaal niets kan schelen, maar iemand die er 
altijd bij is, wat er in het leven ook gebeurt, die ons 
wil helpen opstaan en verdergaan, hoe moeilijk dat 
misschien ook is. Geert Lensink vertrouwde op die 
nabijheid van God, Die er is ook voorbij de grenzen 
van de dood. In dat vertrouwen hebben wij zijn leven 
in handen kunnen geven van de Levende God. Dat dit 
tot troost mag zijn voor zijn vrouw, kinderen, klein-
kinderen, voor een ieder bij wie hij een lege plek ach-
terlaat. 
                                                                      Gaatske Braam 

VASTEN 
vasten is een stap zetten 

op weg naar jezelf 
een uitdaging aangaan 

je eigen grenzen ontdekken 
delen van je overvloed 

ballast loslaten 
de stilte opzoeken 

je open stellen voor God 
de ander ontmoeten 

dankbaar zijn 
vergeving schenken 

luisteren naar je hart 
van je liefde zaaien 

een open deur 
gastvrije tafel 
elkaar zoeken 

vasten is zoveel meer 
dan afwachten 

of wachten op Pasen. 
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In memoriam Albert Bartels 
Groenlo 
 
Op maandag 15 februari namen we afscheid van Al-
bert Bartels. Hij woonde met zijn vrouw Ida aan de 
Zwolseweg 19 in Groenlo.  
Zijn wieg stond op een boerderij in de buurtschap 
Egede in Hellendoorn. Het gezin telde twee jongens 
en twee meisjes, Albert was de oudste. Zijn leven 
lang werkte hij in de agrarische sector. Eerst bij “Kui-
kenbroederij Schouten” in zijn geboorteplaats, later 
bij “Broederij Salland” in Raalte. Het bedrijf kreeg 
meer dan eens een andere naam, heette tenslotte  
"Probroed & Sloot", gevestigd in Groenlo. In Raalte 
ontwikkelde hij zich van broederij-assistent tot be-
drijfsleider. In Groenlo vervulde hij de functie van 
meewerkend voorman. Hij wist van aanpakken, had 
hart voor de zaak, voelde zich zeer verantwoordelijk. 
Een druk bestaan. Een mens met passie voor zijn 
gezin en voor zijn werk. In 1976 stapte hij met Ida van 
der Heide in het huwelijksbootje. ’t Werd een goed 
huwelijk. Een gezin met aandacht voor elkaar. Er 
werden twee kinderen geboren, Geraldien in 1978 en 
Sander in 1981. Het gezin woonde in Raalte in een 
woning naast de broederij. Handig, omdat Albert ook 
storingsdiensten draaide. Rondom de broederij was 
voldoende ruimte om schapen te houden, een hobby. 
Niet alleen kerkelijk, als diaken en lid van de zen-
dingscommissie, maar ook maatschappelijk, als lid 
van de ouderraad van de basisschool, was Albert 
aanspreekbaar. Hij leefde mee met wie op zijn pad 
kwam. Gevoel voor humor was hem niet vreemd. Er 
werd vaak hartelijk gelachen. Als echtpaar genoten ze 
van de vele vriendenkontakten.    
In augustus 1999 verhuisde het gezin naar Groenlo, 
naar de dienstwoning aan de Zwolseweg. Opnieuw 
brak een drukke tijd aan. Kerkelijk nam Ida het stokje 
van Albert over.  
Eenmaal ziek sprak hij zijn verbijstering uit dat hij, na 
45 jaar werken, niet zou kunnen genieten van zijn 
pensioen. Dat er een einde zou komen aan alles wat 
zijn leven inhoud gaf: het leven samen met zijn 
vrouw, kinderen en niet te vergeten, zijn kleinkinde-
ren, van wie hij eveneens zielsveel hield.   
Albert overleed op dinsdag 9 februari. Hij werd 64 
jaar. In de rouwdienst lazen we woorden uit 1 
Corinthiërs 13, ooit de trouwtekst: “De liefde zal 
nooit vergaan.“ We hebben afscheid genomen van 
een mens die gemist zal worden. 

ds. Wim Blanken 
 
 
 
 
 

 

In memoriam Anke Ribbers - Hillen 
Lichtenvoorde 
 
Op 23 februari namen we in de Johanneskerk, in be-
sloten kring afscheid van Anke Ribbers-Hillen. Het 
werd een heel persoonlijk en muzikaal gekleurd af-
scheid met een grote inbreng van de naaste familie. 
Woorden van haar man Wouter en de beide doch-
ters, Amelie en Daphne, brachten mooie herinnerin-
gen tot leven. Muzikaal werd het omlijst door muziek 
van piano, zang en gitaar.  
 

Anke Ribbers-Hillen had het leven lief. En... het leven 
had haar lief. Alhoewel er zeker ook momenten van 
verdriet en zorgen waren. Vol levenslust stond zij 
(met altijd een onberispelijk uiterlijk) op kleurrijke 
wijze in het leven. Want ook al hield ze enorm van 
dieren; Zelf een grijze muis zijn? Nee, dat toch maar 
niet. Tot het laatst bleef ze herkenbaar, trouw aan 
zichzelf, betrokken, optimistisch en met een eigen en 
positieve levenshouding. 
 

De kerk maakte geen vast deel uit van haar levens-
ritme. Alhoewel ze in het verleden enthousiast deel-
nam aan de activiteiten van het jeugdwerk. Wie 
kwam er bij het jaarlijkse clubkamp in een vaak wat 
minder verzorgde entourage (als enige) tot in de 
puntjes verzorgd uit de keuken of slaapzaal: Anke 
Ribbers. Toch was ze ook in die omgeving thuis. Zo 
stond ze in het leven. 
 

Ruim twee jaar geleden kwamen er gezondheidspro-
blemen. Vermoeidheid en een verminderde weer-
stand brachten een serieus probleem aan het licht. 
De diagnose: aplastische anemie, een zeldzame 
bloedziekte, die de weerstand afbreekt. Een weg van 
vele behandelingen volgde , met wisselend succes. 
Stamceltransplantatie (afgelopen zomer) gaf een 
goede wending aan haar gezondheid. Maar haar 
weerstand bleef een kwetsbaar punt.  
Rond de jaarwisseling kondigden nieuwe zorgen zich 
aan. Aan haar instelling lag het niet, maar het was 
eenvoudigweg meer dan haar lichaam aankon. Op 
dinsdag 16 februari moest zijn het leven loslaten, op 
de leeftijd van 59 jaar.  
 

In woorden van de apostel Paulus klonk de troost 
door van het je als mens gekend mogen weten bij 
God, de Eeuwige. Wij wensen haar man Wouter, de 
dochters Amelie en Daphne, haar moeder Mimi en 
haar broers en schoonzussen, Gé en Nel, Jan en Ani-
ta, heel veel sterkte en Gods zegen toe. 
 

Hans Hinkamp  
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Bloemengroet Groenlo 
 
In de maand januari 2016 zijn de bloemen met een 
groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
3 januari mevrouw H. Abbink 
10 januari de heer J. Geessink 
24 januari       mevrouw H. Voerman 
31 januari    de heer en mevrouw Raspe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als groet van de gemeente, gebracht bij:               
 
31 jan. mevr. S. van Lochem 
             tijdelijk Antoniushove. 
  7 feb. fam. Van de Giessen 
             Sweelinckstraat 4. 
14 feb. fam. Kuenen 
              Frans Halsstraat 11. 
21 feb. mevr. Attema 
              Dr. Schaepmanstraat 5. 
  
Verjaardagen 
 
9 mrt.  mevr. L. Scholte – Laning 
 Chopinstraat 16. 
 7131 AC, 83 jaar. 
12 mrt. de heer J.F. Sint 
 Jan Steenstraat 52 
 7131 VR, 77 jaar. 
21 mrt. mevr. H.J.H. Hillen- 
 Lensink, Bachstraat 11 
 7131 AD, 84 jaar. 
21 mrt. mevr. J.G. Wamelink – 
 van Lochem, Kerkdijk 6 
 7134 NL, 81 jaar. 
24 mrt. mevr. H.W. Helmink – 
 Wassink, gebr. Kettering  
 str. 16 7131 NM, 81 jaar. 
26 mrt. mevr. T.J. de Kruijf – van 
 Ginkel, Tankweg 5 
 7137 HA, 88 jaar. 

26 mrt. de heer G.J. Hofman 
 Weijenborgerdijk 51F 
 7131 NP, 78 jaar. 
26 mrt. de heer B. ten Bokkel 
              Varsseveldseweg 7/42 
 7131 BG, 79 jaar. 
30 mrt. de heer H. van het Loo 
 Nieuwe Maat 24 
 7131 EL, 78 jaar. 
   1 apr. de heer C.J. van Benthem 
 Joh. Vermeerstraat 28 
 7131 SB, 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 aandacht is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die een steuntje zeker op 
prijs stellen. 
  

Agenda Lichtenvoorde 
 
01 maart Werkgemeenschap  
  Predikanten  09.00 uur 
  KRM vergadering 10.00 uur 
03 maart Vesper   19.30 uur 
07 maart PVG vergadering 14.00 uur 
09 maart  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Biddag + thema 19.30 uur 
10 maart Bloemschikken 19.30 uur 
14 maart PVG middag  14.30 uur 
  Moderamen  20.00 uur 
16 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  V&T vergadering 10.00 uur 
  Kerkcafé  20.00 uur 
17 maart Vesper   19.30 uur 
  V&T Paulus 
  Ds. P. Wansink 20.00 uur 
18 maart Open Tafel  11.30 uur 
22 maart Verg. ‘Vredehof’ 20.30 uur 
23 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
30 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
31 maart Bloemschikken 19.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 

 

Een pad ontstaat door er op te lopen. 

 

Chinese wijsheid 
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Kerkenraadsvergadering van 3 februari 2016 
 
Welkom 
Voorzitter Sjors Tamminga heet ieder welkom 
en in het bijzonder Willie Geessink (nieuwe 
kerkrentmeester), Karin Wibier (nog niet be-
vestigd diaken) en Flip de Bruijn (notulist). De 
laatste twee personen hebben geen stem-
recht. 
 

Benoeming nieuw moderamen  
De huidige leden van het moderamen hebben zich 
bereid verklaard opnieuw beschikbaar te zijn voor 
2016. Dit zijn ds. Hans Hinkamp, Frits Schutten (dia-
ken), Gerard van Lochem (kerkrentmeester), Erik 
Schokkin (scriba) en Sjors Tamminga (ouderling en 
voorzitter) met dien verstande dat Erik Schokkin aan-
blijft als overbrugging naar een nieuwe scriba. Ieder 
college zorgt voor vervanging bij verhindering. 
 
De Johanneskerk als burgerlijke trouwlocatie 
Een belangrijk punt van bespreking is of de Johannes-
kerk gebruikt mag worden als burgerlijke trouwloca-
tie. Deze vraag is de kerkenraad voorgelegd. Het ge-
bruik van de kerk als burgerlijke trouwlocatie is mo-
gelijk. De gemeente Oost Gelre staat hiertegenover 
welwillend. Een burgerlijk en kerkelijk huwelijk mo-
gen echter nimmer in één ceremonie plaatsvinden 
(scheiding kerk en staat). De mensen hoeven niet 
eerst de kerk uit en dan weer terug, maar wel moet 
de ambtenaar van de burgerlijke stand eerst de kerk 
verlaten en mag daarna de kerk worden betreden 
door de predikant en de ambtsdrager(s). Over een 
aantal varianten wordt gestemd. Dit levert een duide-
lijke uitslag op. Een burgerlijk huwelijk zonder een 
kerkelijk huwelijk krijgt geen medewerking. Toege-
staan wordt een burgerlijk én kerkelijk huwelijk in de 
Johanneskerk, waarbij minstens één van de huwelijk-
partners lid is van de protestantse gemeente Lichten-
voorde dan wel een andere protestantse gemeente. 
De kerkrentmeesters stellen een kort protocol op 
voor de gemaakte keuze.   
 
Passion Lichtenvoorde 
De voorzitter deelt mee dat de voorbereidingen voor 
de Lichtenvoordse Passion volop gaande zijn. Er is 
veel belangstelling. De liederen zijn bekend en de 
burgemeester is gevraagd voor de opening.  
 
Vacatures  
Er blijven een paar hardnekkige vacatures. Met name 
voor een ouderling, archivering en secretaris Vrede-
hof. De voorzitter heeft dit op de vrijwilligersavond 
nog eens onder de aandacht gebracht. Mocht u hier-
op nog niet gereageerd hebben of bent u op de vrij-

willigersavond niet aanwezig geweest, toon uw be-
langstelling en vraag eens inlichtingen.   
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.                                                                  
 
                                                       Namens de kerkenraad 
                                                         Flip de Bruijn, notulist 
 
 

Kerkbalans 2016, Groenlo 
Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de 
bijdrage die zij hebben geleverd in de actie kerkba-
lans 2016, voor zowel de financiële bijdrage als ook 
voor de persoonlijke inzet. 
We zijn de vrijwilligers zeer erkentelijk voor de door 
hen geleverde inzet, eerst het bezorgen van de enve-
loppen en daarna nog een keer de ronde om de enve-
loppen met ingevulde formulieren weer op te halen. 
Zonder deze vrijwilligers kan onze gemeenschap niet 
bestaan. 

Het is ieder jaar weer spannend voor onze- en na-
tuurlijk ook andere gemeenten, hoe de actie is verlo-
pen. Kunnen we onze kerk in “Balans” houden? Kan 
onze kerk financieel gezond blijven? Zo het er op dit 
moment uitziet is de totale bijdrage, ongeveer gelijk 
gebleven aan vorig jaar. Als de definitieve cijfers be-
kend zijn, zullen wij deze publiceren. 
 
Mochten er nog mensen zijn, bij wie de enveloppe, 
om wat voor reden dan ook, nog in huis ligt, dan wij 
vragen u vriendelijk deze alsnog af te geven bij de 
familie Vennebekken, Nieuwstraat 10, Groenlo. 
 
Nogmaals allen hartelijk dank,  
De Kerkvoogdij 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het volgende 
project ondersteund: 
 
Ark Mission 
 
Bijbelverhalen.nu 
De Bijbel toegankelijk voor iedereen. Ark Mission 
ontwikkelt Bijbelverhalen.nu: een toegankelijke web-
site met Bijbelverhalen in gewone taal, ondersteund 
door filmpjes van een echte verhalenverteller en met 
creatieve verwerkingen. Zo sluit Bijbelverhalen.nu 
aan bij de belevingswereld van kinderen binnen en 
buiten de kerk. 
Kerkjargon 
‘Ik ben vergeven.’ Of: ‘De genade van de Heer is met 
u.’ Uitdrukkingen die onze kinderen al hoorden toen 
ze klein waren, maar die ze niet altijd begrepen. Dit 
kerkjargon is vaak nog te moeilijk voor kinderen, ze-
ker als ze niet zijn opgegroeid in de kerk. Toch is veel 
bijbelmateriaal voor kinderen in deze kerktaal ge-
schreven. Dat is jammer, want hoe mooi de bood-
schap ook is, op deze manier landt het meestal niet in 
hun hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om die reden wil Ark Mission www.bijbelverhalen.nu 
ontwikkelen: een website met twintig belangrijke 
bijbelverhalen die volledig aansluit bij de belevings-
wereld van kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. 
De site is specifiek bedoeld voor kinderen die de Bij-
bel niet of niet goed kennen. De verhalen worden 
prachtig overgebracht door een echte verhalenvertel-
ler en worden aangevuld met creatieve verwerkin-
gen. Dit bijbelmateriaal is zeer geschikt voor kinder-
bijbelclubs en basisscholen, maar zeker ook voor 
thuis. 
Wij zijn enthousiast, omdat het een nieuwe toegan-
kelijke manier is om steeds meer kinderen binnen en 
buiten de kerk over Gods liefde te vertellen! Boven-
dien is de ervaring van clubleiding dat via de kinderen 
ook de ouders worden bereikt met de bijbelverhalen.  
 
 http://www.arkmission.nl 
Deurcollectes maart 
 
6 maart KIA-Noodhulp 
 

Bed, bad en brood voor Syrische vluchtelingen 
Veel internationale hulporganisaties hebben nauwe-
lijks toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een 
uitzondering. Talloze Syrische vluchtelingen vinden 
onderdak dankzij kerken in Syrië en in omliggende 
landen. Deze kerken zorgen bijvoorbeeld voor onder-
dak, verstrekken voedsel- en hygiëne pakketten en 
bieden onderwijs voor de kinderen. Kerk in Actie is 
dankzij dit kerkelijke netwerk in staat om slachtoffers 
van het geweld in Syrië met hulpverlening te berei-
ken. Dat doen we samen met de ACT Alliance, een 
internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbon-
den met de Wereldraad van Kerken. Al drie jaar steu-
nen we deze noodhulp, samen met u. Voor deze hulp 
blijft echter veel geld nodig, bijvoorbeeld € 45,- voor 
een voedselpakket of € 180,- voor een set met kook-
toestel, pannen, jerrycans en keukengerei. 
 

9 maart Eigen project diaconie (st. HoPe) 

 

13 maart KIA-Binnenlands diaconaat 

 

In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 
80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van 
hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen kunnen de 
Nederlandse taal niet spreken en verdwalen in het 
woud van instanties. Daarnaast is er armoede en 
uitval op scholen. Sinds september 2010 staat mid-
den in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum 
‘Stap verder’, dat wordt gedragen door zes kerkelijke 
gemeenten in Zuidoost. ‘Stap verder’ heeft een 
spreekuur, verwijst mensen door naar instanties en 
biedt taallessen. Voor € 30,- kan er een nieuw les-
boek worden gekocht. Maar vooral is het centrum 
een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal 
present zijn in de samenleving. Voor mensen die ner-
gens anders terecht kunnen. 
 
20 maart Amnesty International 
 
24 maart Onderhoud gebouwen 
 
26 maart Eredienst 
 
27 maart Cantorij 
 
Opbrengsten collectes januari 
 
3-jan Verwarming    € 80,10  
10-jan De Bondgenoot    € 95,42  
17-jan KIA-plaatselijke Oecumene   € 50,60  
24-jan KIA- Catechese en Educatie   € 38,53  
31-jan KIA-Missionair Werk   € 77,25  
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 

http://www.arkmission.nl/
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De Paulus stichter van het Christelijk  
geloof? 
door Dominee Paul Wansink      
 
'Altijd weer die moeilijke Paulus', zo hoor je 
vaak mensen zuchten. Soms met de toevoe-
ging: 'En hij is nog vrouwonvriendelijk ook'. 
Grof geschetst tref je vaak het volgende beeld: 
Jezus trok rond door Galilea en Judea en inspi-
reerde door zijn prachtige verhalen, zijn le-
venswijze en zijn trouw tot in de dood. 
Paulus daarentegen maakte van de woorden 

van Jezus en van zijn kruis en opstanding een sys-
teem. Zo is niet Jezus, maar eigenlijk Paulus de stich-
ter van het christendom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag 17 maart gaan we op zoek naar de 
'echte' Paulus. De enthousiaste, vurige mens vol ge-
loof in Christus. Profetisch, door en door Joods en 
misschien wel één van Jezus trouwste volgelingen. 
Wars van systemen, zeker niet dogmatisch, maar wel 
vol van de boodschap van de levende Christus. 
 
U bent natuurlijk altijd welkom, maar als u zich op-
geeft weten we op hoeveel mensen we kunnen reke-
nen.  

Toegang   gratis (vrijwillige bijdrage) 
Thee/ koffie  €1,- 
Leiding   Ds. Paul Wansink 
Locatie   Johanneshof 
Dag en datum  donderdag 17 maart 2016 
Tijd   20.00 uur - 22.00 uur 
 
Info bij Sjors Tamminga 
tel: 0544-37 27 52 
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 

         
  De commissie Vorming en Toerusting 

 

Kerkcafé in de Johanneskerk 
 
Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze 
drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Fami-
lie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms 
weinig tijd over. Voor levensvragen, bezinning, 
of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. 

Toch kunnen er heel wat vragen zijn die je bezig hou-
den. Vragen over lief en leed, dilemma’s op het werk, 
zorgen over de toekomst, de opvoeding van kinderen 
(of zorgen om de ouders), vragen over geloof of 
kerk… het kan en mag allemaal een plaats krijgen. 

Op woensdag 16 maart, om 20.00 uur, is de voorlopig 
laatste keer van dit seizoen. Je bent van harte wel-
kom in de Johanneshof. Vragen over de avond zelf? 
Laat het even weten  
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

 

 
Doopdienst in de Johanneskerk 
In de dienst van 20 maart mag Lynn Wensink gedoopt 
worden. Mochten er meer geïnteresseerden zijn om 
hun kind op deze datum te laten dopen laat het mij 
dan even weten, dan kunnen we een afspraak ma-
ken. 

ds. Hans Hinkamp 
 

Paasmaaltijd Lichtenvoorde 
 
Het valt niet meer weg te denken. Het samen eten op 
paasmorgen. Voor de kerkdienst. Vieren dat de dood 
het einde niet is. Vieren dat we toekomst hebben. 
Hierbij de uitnodiging om mee te vieren. Om samen 
aan tafel te gaan. Jong en oud. Iedereen is welkom. 
De maaltijd begint om 9 uur. 
 
U kunt u opgeven bij: 
Bea Ton. mail: b.ton3@upcmail.nl, tel: 0544-842287  
Sjors Tamminga. mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl  
                                tel:  0544-372752 



11 

 

 

Vieren, Groenlo 
 
De mallemolen van deze tijd   
Op een verkeersplein in Enschede, op een rotonde, 
staat een kunstwerk van de Rotterdamse kunstenaar 
Olaf Mooij. Niet voor niets is deze plek gekozen: de 
rotonde staat voor een niet te stoppen stroom voer-
tuigen. “De mallemolen van deze tijd”, die naam gaf 
de kunstenaar dit object. ‘t Is “een knipoog” naar een 
maatschappij waarin alles maar sneller moet, waarin 
wij onszelf voorbij rijden, onszelf voorbij lopen. Olaf 
Mooij doet ons in de spiegel kijken, roept de vraag 
op: “Steeds dezelfde rondjes draaien, is dat leven?” 
Deze vraag past ons ook in de lijdenstijd, ook wel 40-
dagentijd genoemd. Niet voor niets is de liturgische 
kleur: paars, kleur van inkeer en bezinning. Wat geeft 
ons leven, in het licht van de Bijbelse boodschap, zin 
en betekenis? Dietrich Bonhoeffer zet ons op het 
juiste spoor: 
 

Wij hebben over de hele lijn het gevoel voor 
kwaliteit verloren; dit gevoel moeten wij te-
rugwinnen, we moeten het leven weer op kwa-
liteit baseren. 
 
Waardering van kwaliteit betekent cultureel 
gezien de terugkeer van krant en radio naar het 
boek, van haast naar ontspannenheid en stilte, 
van verstrooiing naar concentratie, van sensa-
tie naar bezinning   …  . 

 
In het vorige kerkblad vertelde ik u over de eerste 
zondagen in de voorbereidingstijd voor Pasen. Mid-
den in de 40-dagentijd, op zondag 6 maart, is er plot-
seling een zondag met wel een heel opmerkelijke 
naam: Laetare – Verheugt u! De weg die Jezus naar 
Jeruzalem gaat, Zijn lijdensweg, is, hoe onwaarschijn-
lijk dit ook klinkt, de opgang naar een feest. Jezus 
trekt met Zijn vrienden op naar Jeruzalem! Onderweg 
zijn er lichtpunten: een goed gesprek, genezingen 
waarmee de Heer mensen een hart onder de riem 
steekt, maar vinden ook heftige discussies plaats. 
De 5de zondag in de 40-dagentijd, zondag 13 maart, 
luistert naar de naam Judica me  -  Schaf mij recht! 
Als er ooit een psalm heel duidelijk verbonden is ge-
raakt met een zondag is dat psalm 43 met zondag 
“Schaf mij recht”. “Kom mijn geding beslechten”, zin-
gen we. “Doe mij recht, God, verdedig mij tegen mijn 
aanklagers”, vertaalt Groot Nieuws. Op deze zondag 
horen we deze woorden uit de mond van Jezus die 
onder meer debatteert met de godsdienstige leiders 
van het volk. 
 
Zondag 20 maart, Palmzondag, vormt de introductie 
op de viering van de Stille Week. Vanouds lezen we 
over Jezus’ intocht in Jeruzalem. Jezus wordt toege-

juicht, op handen gedragen. Enkele dagen echter 
slaat het “Hosanna” om in “Kruisigt Hem”. Hoe kan 
dat? Waren ’t loze kreten? En geldt dat ook voor ons 
vieren en belijden? Wat deed de stemming omslaan? 
Nog steeds een indringende vraag. Blijkbaar kun je je 
grandioos op Jezus verkijken, je verkijken op de weg 
die God in deze wereld gaat.  

Via de diepste vernedering, vanwege ons onbegrip, 
onze hardheid, ons schuldig en onschuldig falen aan 
het kruis genageld, gaat het naar de triomf, biedt 
Jezus zicht op een wereld waar God, dat wil zeggen 
gerechtigheid en vrede, liefde, vergeving en trouw, 
regeren. Daarmee legt Hij dynamiet onder troon en 
altaar. Zoals Willem Barnard verwoordt in gezang 
550, in dat zeldzaam mooie lied uit het Liedboek: “Hij 
lijdt als een knecht, zo brengt Hij het leven terecht.”   
 
Pasen 2016   
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de viering 
van het Paasfeest! Vanaf Witte Donderdag (24 maart) 
staan we stil bij vier van de zeven kruiswoorden. Joop 
Abbink begeleidt de gemeente op het orgel. Tijdens 
de paascyclus werken enkele solisten mee.  
Vanouds begint Pasen op Witte Donderdag, “de 
avond vooraf …”, waarop Jezus met Zijn vrienden 
Pascha vierde. Een samenzijn ter herinnering aan de 
uittocht ooit uit Egypte, het land waar de Joden sla-
ven waren. Brood en wijn namen en nemen bij deze 
maaltijd een belangrijke plaats in. Op Witte Donder-
dag heeft Jezus brood en wijn op Zijn eigen uittocht, 
op Zijn leven en dood betrokken, heeft Hij het 
avondmaal ingesteld. Vandaar dat wij niet, zoals in 
veel Protestantse kerken gebruikelijk is, het avond-
maal op Goede Vrijdag vieren, maar “op de avond 
vooraf …” De kleur is feestelijk wit. Op Witte Donder-
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dag (aanvang 19.30 uur) staat het kruiswoord uit 
Johannes 19, 25-27 centraal:  
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar 
zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit 
Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij 
haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen 
zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de 
leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam 
die leerling haar bij zich in huis. Onder het kruis ont-
staat een nieuwe gemeenschap.  
Medewerking aan deze dienst verleent Kim Bragt – 
Sonderen (sopraan). 
Op Goede Vrijdag is het, voorafgaande aan de dienst, 
stil in de kerk. De kleur is paars, kleur van inkeer en 
omkeer. In de viering op Goede Vrijdag (aanvang 
19.30 uur) staan we, met Maria en Johannes, onder 
het kruis. Door merg en been gaat het kruiswoord uit 
Matteüs 27, 46: Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
mij verlaten? Vier lectoren lezen het Evangelie van 
het lijden van de Messias. De liederen die we zingen, 
vertolken onze reactie.  
In de Paasnachtdienst worden vanouds schepping en 
uittocht, onderdrukking en bevrijding uit Egypte, 
dood en opstanding van de Messias herdacht. De 
Paaswake begint in een donkere kerk. Vanuit de stil-
te, de ontzetting over ons mens-zijn, vanuit het don-
ker groeien we mee naar het licht. “Licht van Chris-
tus”, roepen we op het moment dat een diaken de 
brandende paaskaars de kerk indraagt. Onder het 
zingen van: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 
geven we, met onze kleine kaarsen, het licht aan el-
kaar door. Waarop de werkelijkheid van Pasen voor 
ons oplicht! Een fantastisch moment: Gods’ licht ver-
drijft de duisternis. Deze ervaring verwoorden alle 
lezingen in de Paasnacht: God laat Zijn schepping niet 
los, haalt haar dóór het donker heen. Dit vertrouwen 
verwoordt Jezus in Lukas 23, 46: Vader, in uw handen 
leg ik mijn geest. In de Paasnacht verandert de kleur 
van paars in wit, de feestkleur in de kerk.  
We worden herinnerd aan onze doop: we mogen 
opstaan tot een ander, gelukkiger, beter leven. De 
dienst begint om 19.30 uur, eigenlijk moeten we dus 
over een avondwake spreken. Medewerking verle-
nen Miny Meijerink (sopraan) en Jan Oostdijk (muzi-
kale begeleiding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de dienst op de Paasmorgen (aanvang 10.00 uur) 
vieren we, in alle uitbundigheid, de opstanding van 
Christus: “Sta op, een morgen ongedacht, Gods dag is 
aangebroken.” We wrijven onze ogen uit, durven 
onze oren nauwelijks te geloven. Jezus leeft! We 
staan stil bij het laatste kruiswoord (Johannes 19, 
30): “Het is volbracht.” Deze blijde boodschap doet 
ons, op verhoogde toon, zingen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn dat Roos Weetink – ter Haar op de trompet 
speelt. Tenslotte! Denkt u eraan: op de eerste paasdag 
begint de ZOMERTIJD! Het samenvallen dit jaar van het 
begin van de zomertijd met de viering van Pasen ging 
me tijdens de voorbereiding van deze dienst steeds 
meer boeien. We lezen dat Maria de dode Jezus de 
laatste eer wil bewijzen. Zij arriveert als eerste bij het 
graf dat leeg is. Zij komt dus te laat! Dat geeft te den-
ken. Ook wij lopen achter de feiten aan …     

ds.Wim Blanken 

 

 
Paasontbijt, Groenlo 
 
Ook dit jaar wordt in onze kerk een paasontbijt ge-
serveerd op zondag 27 maart 2016, 08.30 uur. Hier-
voor wordt u van harte uitgenodigd. Om het één en 
ander goed te kunnen voorbereiden willen we graag 
weten hoeveel mensen aanschuiven aan dit gezellige 
ontbijt. Wilt u zich opgeven bij Hans Bragt? Hij is be-
reikbaar op telefoonnummer 0544-462797. Er ligt 
ook een intekenlijst in de kerk. 
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Actie Kerkbalans Lichtenvoorde 
 
De jaarlijkse actie Kerkbalans in onze gemeente is 
weer voorbij. Het verwerken van de ruim zeshonderd 
enveloppen is begonnen en is altijd nog een hele klus.  
Voordat we de opbrengst bespreken willen we eerst 
onze dank uitspreken voor de grote inzet van ruim 45 
vrijwilligers, die de brieven hebben bezorgd en weer 
opgehaald: alle lof daarvoor. Ook zijn we natuurlijk 
heel dankbaar voor alle toezeggingen, die de leden 
van onze gemeente gezamenlijk hebben gedaan. 
Uit het bovenstaande blijkt dat wij met z’n allen ver-
antwoordelijk zijn voor het in stand houden en orga-
niseren van onze PKN-gemeente in Lichtenvoorde.  
Het totaal van de toezeggingen, zoals we die tot op 
dit moment hebben ontvangen, bedraagt  
€ 71.895,23. Een mooi resultaat! 
Hoewel er altijd nog wel wat toezeggingen later bin-
nen komen, is de opbrengst toch zo’n vijfduizend 
euro lager dan in het vorige jaar. Dit past in de trend 
die we de laatste jaren steeds hebben gezien. We 
hebben echter nog niet de gelegenheid gehad om de 
opbrengst te analyseren; dus van een nauwkeurige 
vergelijking kan nog geen sprake zijn.  
Hebt u uw antwoordenveloppe nog niet ingeleverd, 
dan kunt u dat als nog doen door bijvoorbeeld uw 
enveloppe te deponeren in de brievenbus van de 
Johanneskerk, Rentenierstraat 9 of hem af te geven 
bij uw wijkouderling of wijkcoördinator.  
Wij gaan ook het komende jaar door met onze pogin-
gen om het tij te keren en dat kan resulteren in een 
verdere vernieuwing van onze actie Kerkbalans. 
 
Tot slot van dit artikeltje willen wij onze dank uit-
spreken aan de heer Jan Niewold. Hij heeft als 
kerkrentmeester de afgelopen jaren het overgrote 
deel van het uitvoerende werk van de actie Kerkba-
lans voor zijn rekening genomen. Nu hij in het ko-
mende voorjaar van plan is te gaan verhuizen, willen 
we hem mede namens u allen bedanken voor het 
vele werk. Hartelijk bedankt Jan! 
 

                   Met vriendelijke groet, 
                   namens het College van Kerkrentmeesters 
                                                             Gerard van Lochem  

 
 
 
 
 

 

Geslaagde eerste ‘Passie voor...’ 
 
De vespers die gedurende de vastentijd een jarenlan-
ge traditie hebben, zijn in een andere vorm gegoten 
met de bedoeling jong en oud deelgenoot te maken 
van passie, van weldoeners en van mensen met een 
missie.  
 

 
 

In de eerste viering vertelde Riet van Zanten over 
haar inzet voor VIP, het Vreemdelingen Informatie-
punt in Lichtenvoorde. Ze helpt 'vreemdelingen', 
veelal vluchtelingen met van alles en nog wat. Bij het 
invullen van aanvragen voor vergoedingen en andere 
gelden bij de gemeente, ze leest de schoolrapporten 
voor aan de ouders en legt ze uit wat het allemaal 
inhoudt. Ze maakt de mensen wegwijs in Lichten-
voorde.  
 

Het is dankbaar werk, vertelt ze, en ze wil op deze 
manier haar steentje bijdragen. Door middel van het 
voordragen van een gedicht laat ze weten dat wan-
neer je een steen verlegt in het water, de stroom 
nooit meer zo stroomt als dat het toen deed. Ze er-
gert zich aan onverschilligheid van mensen die jaren 
naast mensen leven van wie ze de naam niet eens 
kennen. Ze deed een oproep aan de mensen in de 
kerk. "Spreek vluchtelingen aan als je ze tegen komt 
en luister naar hen."  
 

Op 3 maart zal iemand van Amnesty International de 
noodklok luiden, van de toren roepen en de vlag uit-
steken voor gevangenen die onterecht opgesloten 
zitten en dikwijls mishandeld worden. In elke viering 
in deze veertigdagentijd is ruimte voor stilte, voor het 
luisteren naar een lied, een verrassend lied, voor het 
aansteken van een lichtje. Passie voor Geloof, Hoop 
en Liefde, in elke viering één passie centraal, maar ze 
kunnen niet zonder elkaar. 
 

bron: RK parochie St. Ludger 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
Bi-j opoe in de rookstool. 
 
Als klein kind do’j soms dinge waor a’j later spiet van 
kriegt. Soms zelfs metene al. Dat is mi-j ok wal ovver-
kommen. Ik schrief ovverkommen, want zo geet dat 
jo a’j kind bunt. I-j kent dat wal. 
Ton ik 'n jaor of zeuvene, achte was, spöllen ik völle 
met mien naefken Erik. Erik wonnen naost ons met 
zien zuskes en zien mama en papa. In de noodwon-
ning. Dén noodwonning was ebouwd nao den oorlog 
umdat ’t Ruwhof, onze boerderi-je, ton was af-
ebrand. Ieders apart neet, maor at Erik en ikke bi-j 
mekare wazzen, wazze wi-j best wal 'n betjen on-
strenke (kwaojonges). Dat wolle wi-j neet waezen, 
maor ja… 

 

Tondertied worden de boodschappen nog völle an 
huus bezörgd. Zo ok de weggen, 't brood dus. Bi-j ons 
bracht bakker Heersink dat an huus. Eerst wal met de 
transport (de fietse) maor in later jaoren met ne au-
to. Ne Daf. Bakker Heersink had gin riebewies veur de 
auto dus mocht  hee neet harder rieden dan 20 km/u. 
Um d’r veur te zörgen dat hee neet stiekem toch te 
hard ging jagen had de plietsie 'm ne klos holt onder 
't gaspedaal  emaakt. Hee kon zo maor iets gas 
gevven. Ne Daf kon van zichzelf al neet zo hard maor 
20 met ne auto is echt kroepen aover de weg. Op 
Kappersbulte ging i-j um met gemak met de fietse 
veurbi-j. 
Um dan nog 'n betjen rond te kommen daags dan 
mo'j argens tied winnen. Dat mot bakker Heersink ok 
hebben edacht. At hee bi-j ons langs kwam, dan 
sprong hee onder 't rieden met de mande bi-j de 
noodwonning uut zienen Daf. Daor ging hee dan naor 
binnen en den auto pruttelen dan 20 meter wieter 
tut bi-j ons veur 't inrit. Dat kennen hee good ge-
nauw. Hee leep dan van de noodwonning naor ons 
met de mande met weggen, en zo hoven hee maor 
ééne kere uut- en in te stappen. Dat schelt toch weer 
iets, neet dan? Erik en ikke hoppen altied dat den Daf 
uut zichzelf nog vief meter wieter zol pruttelen want 
daor zat de graven. Dat wolle wi-j wal 's metmaken 
wat d'r dan zol gebeuren. 't Gebeuren alleneg nooit,  
de auto ston optied stille. 
Op ne naomeddag waren Erik en ikke bi-j de nood-
wonning an ’t spöllen. Daor kwam bakker Heersink 
an. Hee sprong uut de auto en efkes later pruttelen 
de Daf an ons veurbi-j zoas altied. Heersink zelf was al 
in de noodwonning en kon ons neet zeen. Wi-j kek-
ken mekare an en dachten 't zelfde want wi-j drukken 
den auto iets an. Neet völle, gewoon iéts. 
Ton…Bonks!  Daor stoeken bakker Heersink zienen 
Daf in de graven! Opens ko'j de onderkante zeen van 

achteren. 't Uutlaotjen ging nog effen iets hen en 
weer en ton was alles stille. 
Erik en ikke, wi-j schrokken ons beduzeld. Dit hadde 
wi-j neet ewild. Wi-j rennen weg want wat zol d’r no 
wal neet gebeuren? Zollen wi-j smeer kriegen? 
't Was haost tied veur de vruur, 't botterham aeten, 
dus mozze wi-j toch weer op huus opan. An taofel 
praoten papa en mama aover wat d’r gebeurd was. 
Papa had met de tractor de auto uut de graven 
etrokkene. Bakker Heersink kon d’r wal met wieter. 
Papa zei: 't oge is d’r wal un betjen vanaf', van den 
auto en  veur 't oge van 't praotvolk mos hee d’r wat 
an laoten doon.' Mama zei: 'Nah, 'n paar dutten meer 
d’r bi-j in, Jan Heersink kan gewoon neet vuurn. 
Laatst joog hee ok al teggen de mestvaaltmure an. 
Daor  könt daor wal dree auto’s langs mekare maor 
Jan Heersink jeg toch teggen dee mure an!' 
Wat ze zei heuren ik wal maor 't heelp mi-j neet. Ik 
von 't zo arg. 

Niemand wis wat Erik en ikke hadden edaone. Ik zei 
d’r ok maor niks van, dat dörven ik neet. De botter-
ham met hagelslag smeek mi-j niks. Ne botterham 
van bakker Heersink nog wal. Ho mos dat toch wie-
ter? In bedde met 't gebedjen bidden ik altied: ' 't 
Boze dat ik heb gedaan, zie het Here toch niet aan.' 
De Here God! Den had 't vast wal ezeene van 
bovvenuut , want 't was buten nog hartstikke lecht 
ton 't gebeuren… Ok dat nog! 

 

De volgende morgen zat ik bi-j opoe in de rookstool. 
'Wat schaelt ow, of wol i-j wat zeggen?' zei ze. Wat 
mos ik zeggen, waorumme vroog opoe dat? Ik kek 
naor de grond. 'Aover Jan Heersink zienen auto?' zei 
opoe. Hoo kon zee dat wetten? 'Ik kek gisteren uut 't 
raam en zag owleu beiden wegscheten achter 't kip-
penhöksken' zei opoe. Zee had 't ezeene! 
't Duren effen, of opoe mos naodenken en ton zei 
ze:'Jullie hadden 't vast neet zo bedoeld  denk ik, en 
praot d’r dizze kere maor neet van, want dat is soms 
neet neudeg. A’j later in den hemel bunt, en Jan 
Heersink ok, dan mo’j 't 'm dan maor 's uutduutsen. 
Dan is d’r jo wal tied van proaten.' 
Dat leste begrep ik tondertied echt neet. En praoten 
met bakker Heersink? Ikke? Ik had schrik veur 'm! 
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Hee was groot, en met iets zo'nnen stoppelbaord zag 
hee d’r best wal gramottereg en smozzeleg uut. En in 
den hemel…, daor dacht ik nog weineg an.  
Opoe zei in later tied nog wal 's vaker: 'Dat mo’j in 
den hemel maor uutduutsen' (Uutduutsen is uutleg-
gen, de weg wiezen, veur wee dat neet wet). Jaoren 
later vertellen ze wat 't beduden: In de hemel is d’r 
tied van praoten want daor is eeuweg laeven. 
Dat beeld dat zee mi-j ton veurheel, bun ik deur de 
jaoren hen baeter gaon begriepen. 't Is ok wal 'n 
mooi beeld. In de hemel begrip iederene ok alles van 
mekare. D’r is daor tied genog van praoten.  Gelukkig 
maor, want ik heb nog heel wat uut te duutsen. 
                                                       Gerrit-H. van ’t Ruwhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Kliederkerk wordt gehouden op zondagmiddag 
van 16:00 – 18:00 uur en is gericht op jonge gezin-
nen. De eerste middag was 28 februari jl. 
We hebben gespeeld en getekend over de schepping, 
hoe mooi het allemaal is en hoe we het mooi kunnen 
maken. We hebben een schaduwspel gedaan, geklie-
derd met verf, uit een bak met water snoepjes gevist 
en vissen gemaakt van plastic limonadeflessen. Tot 
slot hadden we best wel honger en hebben we soep 
met een broodje knakworst gegeten.  
Lijkt het je leuk ook een keer met je ouders samen te 

komen geef je dan gewoon op voor de volgende klie-

derkerk. 

Voorlopige data kliederkerk: 

22 mei  

4 september  

6 november 

Opgave:kidskerk@gmail.com  
Info: J. Krooshof 0654-272744 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende kindernevendiensten: 
6 maart  
20 maart Palmpasen 
27 maart Pasen  

 

Geloven 
 
Ik geloof 
niet in de nachtmerrie  
van oorlog 
maar in de droom 
van vrede 
niet in de nachtmerrie  
van haat 
maar in de droom 
van liefde 
niet in de nachtmerrie 
van honger 
maar in de droom 
van overvloed 
niet in de nachtmerrie 
van ziekte 
maar in de droom 
van heelheid 
 
ik geloof  
niet in de nachtmerrie  
van mensen 
maar in de droom 
van God. 
 
ik geloof  
in Pasen 
ik sta op 
tegen oorlog en haat 
tegen honger en ziekte 
en God is om mij heen. 
 
Dat geloof ik. 

  
 marja 
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Protestantse Vrijwilligers Groep  
 
Mevrouw De Bruijn begroette ons met een hartelijk 
welkom en opende de middag met een meditatie uit 
Joh. 10 “ Hij roept zijn eigen schapen en leidt ze naar 
buiten”. Hierna werd samen gezongen Gez. 442. 
Onze voorzitster had een minder goed bericht voor 
ons: De spreker van deze middag, de heer Berends, 
was helaas verhinderd door ziekte. Het goede bericht 
was: door samen met de andere bestuursleden een 
nieuw plan te maken is er toch nog een goed alterna-
tief gevonden. We gaan samen kijken naar een boei-
ende filmdocumentaire over de Provincie Gelderland 
waarbij de nodige informatie was ingesproken.  
We zien als eerste Wageningen met zijn mooie oude 
huizen en bijzondere ligging tussen de Veluwezoom 
en Grebbeberg. Daarna o.a. Renkum, Oosterbeek, 
Zevenaar en Doesburg. Veel prachtige plekken in 
onze mooie provincie. Vooral de fraaie kastelen en 
parken zijn meer dan de moeite waard. Ook de rivie-
ren en beken met oevers waar veel vogels, waaron-
der ooievaars, hun plek hebben gevonden om te 
broeden. Nadat we ook noordelijk in de provincie 
hebben kunnen genieten van de dorpen en steden 
zoals Nijkerk, Putten, Harderwijk en Elburg stoppen 
we de film om een gezellige pauze in te lassen.  
Hier horen we gelukkig veel positieve opmerkingen 
over deze vervangende film zodat we na de pauze 
met een gerust hart verder gaan. Nu echter iets an-
ders: Het Urker Mannen Ensemble onder leiding van 
de dirigent Pieter Jan Leusink. 
De liederen worden gezongen op mooie locaties: 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, Elburg en voormalig 
eiland Schokland. Ook was er een lied dat gezongen 
werd op een Botter (oude vissersboot) nabij Urk. Alle 
mannen en ook enkele kinderen waren in de traditio-
nele Urkerdracht. De zang is van een hoog niveau en 
er wordt dan ook aandachtig geluisterd.  
We hopen dat het voor iedereen toch nog een fijne 
middag is geworden. Mevrouw De Bruijn dankte alle 
aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen een 
wel thuis.        

 
 
 
 

HVD middag Groenlo 
 
Op donderdagmiddag 18 februari zou Geraldine Mili-
us deze middag verzorgen met uitleg over accupunc-
tuur en massage. Helaas kon dit niet doorgaan, maar 
daar bleek het bestuur een heel goed alternatief voor 
gevonden te hebben en wel: een bezoek aan het  
"Stadsboerderij Museum Groenlo". Een schot in de 
roos, want het werd een zeer gezellige middag. 
Om half drie werden we welkom geheten door de 
heer Henny Garstenveld, die met meerdere vrijwilli-
gers de verantwoording heeft voor dit authentieke 
onderkomen in de Notenboomstraat. Bij een lekkere 
kop koffie of thee, gezellig gezeten aan een grote 
tafel op de bovenverdieping onder de bruine balken, 
kregen we uitleg over het programma voor deze 
middag. Nog juist deze middag was er een expositie 
van oude foto,s van Groenlo. Soms al lang verdwenen 
mooie statige panden, woninkjes, winkels, het oude 
ziekenhuis, de molen, het klooster, de straten en 
steegjes en..........veel oud Grollenaren, waaronder 
ook onze vermaarde oud predikant ds. D.J. Haspels 
(van 1939 tot 1973 aan de Oude Calixtus verbonden).                                           
Een vragenlijst als puzzel, die ingevuld kon worden, 
bracht wat spanning en gezelligheid in de speurtocht  
"Wie en waar is het??" Natuurlijk kwamen zo ook de 
herinneringen en discussies los tijdens het gezellige 
geschuifel langs de foto collages. Onder het genot 
van een tweede kop koffie was er nog even de gele-
genheid na te praten en een film te bekijken over 
Groenlo. Daarna bedankte Harmien Raspe iedereen 
voor de aanwezigheid en de medewerkers van het 
museum natuurlijk voor de hartelijke ontvangst voor 
deze mooi verzorgde middag.    

 
Het was ook zeer de moeite waard, de benedenver-
dieping nog even rond te wandelen via de zondagse 
kamer, de slaapkamer, het keukentje en de leefruim-
te met mooie schouw en kleine bedstee. De weefka-
mer, met ingeregen getouw liet nog de huisvlijt uit de 
tijd van weleer zien en zo kwamen we op de vroegere 
deel, die nu is ingericht als ontvangstruimte met ge-

Eerstvolgende PVG middag 14 maart 
om 14.30 uur : 

St. CliniClowns Ned. o.l.v. 
             Mevr. Esmee van de Laar 
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legenheid voor een kopje koffie en mini winkeltje.  
Een ouderwets gezellige middag dus, met veel her-
kenbare herinneringen, die ongeveer half vijf was 
afgelopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende bijeenkomst van de HVD is op 17 maart 
a.s., in de zaal van de Orangie. Het koor "De Voices" 
zal bij deze "Paasviering" een selectie van toepasselij-
ke liederen zingen. Dat belooft weer een fijne middag 
te worden, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.  
Namens het bestuur van de HVD, 

Nancy Corts-Stunnenberg     
 

Paosen! 
Petrus kan wal liepen:  
zien kammeraod is dood. 
Nooit kan hee meer hen vissen 
met Jezus in de boot. 
  
Daor, in het graf, lig Jezus 
achter ne groten steen. 
Petrus is verdretig, 
hee is no knats alleen’. 
  
Al heel vrog in den morgen, 
ne vrouwe steet veur ’t raam. 
Maria kik naor binnen, 
röp Petrus zienen naam’. 
  
“Petrus, to, kom kieken, 
do d’ ogen los, ’t is lecht. 
 Kom met naor ’t graf van Jezus. 
Den groten steen is weg!” 
 

De volledige tekst 
van dit paasverhaal 
voor kinderen is te 
vinden in: B-boekjes 
in het Achterhoeks. 
Deze is als set van 
drie boekjes verkrijg-
baar voor € 9,95 in 
de Johanneshof. 

 

Via Dolorosa – een kruisweg over pesten  
 
In de 40dagentijd hebben de basisscholen in Lichten-
voorde en in de kerkdorpen deel kunnen nemen aan 
een eigen kruiswegstatie: de Via Dolorosa, een kruis-
weg met als thema pesten. Na een geslaagde ken-
nismaking twee jaar geleden waren nu heel wat klas-
sen te gast bij de Regenboogschool, die belangeloos 
twee weken lang ruimte beschikbaar stelde. 
Zelf mocht ik de ‘eigen’ groep 8 van de Regenboog-
school ontvangen. Er werd enthousiast gewerkt en de 
kinderen vonden het voor herhaling vatbaar.  
 

 
 

Gaandeweg begonnen de kinderen ook het verband 
te zien tussen de kruisweg van Jezus en de kruisweg 
dat pesten heet. Zoals in de kruisweg het lijden 
steeds meer toeneemt zo gaat het ook bij pesten van 
kwaad tot erger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kruisweg eindigt met de statie ‘opstanding’, waar-
bij de kinderen een bekertje met een zonnebloem-
zaadje mochten meenemen. Uit de zwarte aarde kan 
er toch weer iets heel moois groeien. Regenboog-
school: hartelijk dank voor de geweldige gastvrijheid! 
 

Hans Hinkamp 

 



18 

 

 

Ophaal en thuisbreng service  
Hervormde Gemeente Groenlo 
 
Wilt u op zondagmorgen naar de kerk, maar hebt 
moeite om er te komen, bel dan een van de onder-
staande 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                      

 

Kledinginzameling  
 
De kledinginzameling in de maand maart is op zater-
dag de 26e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
     

 

Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Dan-volk verlangt naar Bijbel in de eigen taal 
 
In Ivoorkust wordt hard gewerkt aan een vertaling 
van de Bijbel in het Dan. Het Nieuwe Testament is 
inmiddels gereedgekomen en met vreugde ontvan-
gen. Het is de bedoeling dat de complete vertaling 
van de Bijbel in het Dan in 2020 gereedkomt. 
Dan is een van de stamtalen die in Ivoorkust wordt 
gesproken. De officiële taal is Frans, maar in het ge-
wone dagelijkse leven worden er vooral lokale talen 
gesproken, waaronder het Dan. 
Het Dan-volk (ongeveer 1,3 miljoen mensen) kwam in 
het begin van de 20e eeuw voor het eerst in aanra-
king met het Evangelie. Tot nu toe is er nog geen 
complete Bijbel in de Dan-taal. Wel kwam in 1996 het 
Nieuwe Testament gereed en konden de mensen 
voor het eerst een deel van de Bijbel lezen in hun 
eigen taal. 
Er wordt nu hard gewerkt aan de vertaling van het 
Oude Testament en ook het Nieuwe Testament is na 
twintig jaar aan een herziening toe. 
Een vertaling van de Bijbel in Dan is voor het Dan-volk 
bijzonder belangrijk. Op die manier krijgen ze toe-
gang tot het Woord van God. Dat kan hen bevrijden 
van allerlei heidense invloeden die nog steeds sterk 
aanwezig zijn. Ook zal het een bijdrage kunnen leve-
ren aan de vrede in het land die na een aantal bur-
geroorlogen nog heel kwetsbaar is. 
Het Bijbelgenootschap van Ivoorkust is samen met 
anderen het vertaalproject gestart, na een dringend 
verzoek van de kerken. Om dat te realiseren moet er 
nog veel gebeuren, ook in financiële zin. Ivoorkust 
vraagt daarom ook steun uit andere landen, waaron-
der Nederland. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
                                                                     
                          
 
                                                                                                                                          
 
 

 
                                                                     

 

Je moet niet kijken hoe het zat, 
maar hoe het zitten moet.  

 



19 

 

 

Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 3 april 2016. Kopij moet 
uiterlijk maandag 21 maart 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 6 maart 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
AKZ-dienst, J-kerk, kindernevendienst 
welkom:  de heer Van Lochem 
deurcollecte: Kia-noodhulp 

 

woensdag 9 maart 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
biddag  en thema V&T 
welkom:  mevrouw Ikink 
deurcollecte: project diaconie: St. HoPe 

 

zondag 13 maart 
10.00 uur ds. Van Alphen-Ubbens, Warnsveld 
welkom: de heer Wildenbeest 
deurcollecte: Kia-binnenlands diaconaat 

 

zondag 20 maart  
palmzondag, doopdienst 10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Niewold 
deurcollecte: Amnesty International 
 

donderdag 24 maart 
witte donderdag 19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: onderhoud gebouwen 

 

vrijdag 25 maart 
goede vrijdag  ds. J.J. Hinkamp 
15.00 uur H.A. in de Johanneshof 
 19.30 uur evangelielezing met lectoren 
welkom: de heer Niewold 

 

zaterdag 26 maart 
stille zaterdag 22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
paaswake, heilig avondmaal 
welkom: mevrouw Houwers 
deurcollecte: eredienst 

 

zondag 27 maart 
pasen 10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: cantorij 

 

donderdag 3 en 18 maart 
19.30 uur oecumenische viering 
‘Passie voor…’ 
 

kindernevendienst: 6 , 20 en 27 maart 

 

 
 
 
 

 
Groenlo 
 
zondag 6 maart  
10.00 uur de heer H. Dijkman, Vorden 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte:  Diaconie, 40 dagen tijd, kerk in actie 
Na de dienst is er koffie drinken. 
 
zondag 13 maart 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom: mevrouw Weetink-ter Haar 
Deurcollecte: Diaconie, 40 dagen tijd, kerk in actie 
 
zondag 20 maart 
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: Diaconie, Palmzondag, kerk in actie 
 
donderdag 24 maart 
witte donderdag19.30 uur ds. W. Blanken, HA 
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg 
Deurcollecte: project diaconie 
 
vrijdag 25 maart 
goede vrijdag 19.30 uur ds. W. Blanken 
 
zaterdag 26 maart 
stille zaterdag 19.30 uur ds. W. Blanken, paaswake 
 
zondag 27 maart 
pasen 10.00 uur ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: kerkvoogdij, Jeugdwerk 
 
zondag 3 april 
10.00 uur ds. F. Helder, Winterswijk 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: diaconie, zending 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
Taizé vieringen 
woensdag 9 maart , 19.30 uur 
woensdag 23 maart, 19.30 uur 
 


