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In dit nummer: 
 
4 mei bijeenkomst 
 
Kliederkerk Lichtenvoorde 
 
Het mooiste leed 
 
Luther en de Joden 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pinksteren 

 

Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 

 
Spoor me aan, heilige Geest: 

ik zal het goede doen. 
 
 

Pag 1158, Liedboek 
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Moed 
 
Vandaag woorden van de Poolse dichteres 
Wislawa Szymborska, geboren in 1923 in 
Krakau. Opgegroeid binnen het communis-
me. Maar later nam ze afstand van elk poli-
tiek systeem. Hieronder  één van haar ge 
dichten. 

 
Einde en begin 

 

Na elke oorlog 
moet iemand opruimen. 
Min of meer netjes 
wordt het tenslotte niet vanzelf. 

 

Iemand moet het puin  
aan de kant schuiven 
zodat de vrachtwagens met lijken 
over de weg kunnen rijden. 

 

Iemand moet waden 
door het slijk en de as, 
de veren van canapés , 
de splinters van glas  
en de bloederige vodden. 

 

Iemand moet een balk aanslepen 
om die muur te stutten, 
iemand het glas in het raam zetten, 
de deur in de hengsels tillen. 

 

Fotogeniek is het niet 
en het kost jaren. 
Alle camera's zijn al 
naar een andere oorlog. 
 

De bruggen moeten terug 
en de stations opnieuw. 
Van het opstropen 
gaan mouwen aan flarden. 

 

Met een bezem in de hand 
vertelt iemand nog hoe het was. 
Iemand luistert en knikt 
met een hoofd dat nog niet is afgekletst. 
Maar bij hen in de buurt 
duiken algauw lieden op 
die het begint te vervelen. 

 

Soms zal iemand nog 
onder een struik 
doorgeroeste argumenten opgraven 
en ze naar de vuilnishoop brengen. 

Zij die wisten 
waarom het hier ging, 
moeten wijken voor hen 
die weinig weten. 
En minder dan weinig. 
En tenslotte zo goed als niets. 

 

In het gras, overwoekerd 
door oorzaak en gevolg, 
moet iemand liggen die 
met een aar tussen zijn tanden 
naar de wolken staart. 
 
Eigenlijk begint het gedicht aan het eind. Nu, bij 
wijze van spreken, ligt die dromer onschuldig 
naar de lucht te staren. Niet gekweld door welke 
gedachte dan ook. Weet hij veel wat er ooit ge-
beurde op die plek waar hij zo heerlijk ligt.  
 

De stap naar ons is snel gemaakt. Weten kin-
deren nog wat hier gebeurde? Welke verschrik-
kingen hier plaatsvonden tijdens de laatste oor-
log? Wie vertelt het hun? Steeds meer opa's en 
oma's niet meer want zij zijn te jong om het aan 
den lijve ondervonden te hebben.  
 

Mooi dat je het niet mee hoeft te maken. Niet 
aan den lijve tenminste. Wel elke avond als je tv 
kijkt. Wel elke dag als je de krant leest. Wat moet 
je uitkijken om niet afgestompt te raken. Of zoals 
in het gedicht staat ' niet afgekletst'. En laten we 
ook denken aan al die mensen, vaders, moeders, 
kleine kinderen en tieners, die proberen aan zo'n 
afschuwelijke oorlog te ontkomen. Die bij ons 
aankloppen. Het was symbolisch misschien, maar 
paus Franciscus gaf het goeie voorbeeld maar 
weer eens. Barmhartigheid is het enige ant-
woord op oorlog. Liefde vraagt om ontwapening. 
En daar is moed voor nodig.  Moed werd ergens 
omschreven als: doen wat nodig is, ongeacht de 
consequenties voor jezelf. Al die moedige doe-
ners verdienen ons respect en onze dank. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

marja                           
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Ds. Hans Hinkamp   
 

Mei: maand van gedenken en vieren. Allereerst 
op 4 en 5 mei. Na 20 jaar medewerking aan de 
organisatie van de 4 mei bijeenkomst kwam 
voor ‘ons’ als 4 mei comité twee jaar geleden 
het moment om ruimte te maken voor nieuwe 

gezichten, al dan niet nieuwe invullingen. Vorig jaar 
hebben we voor een laatste keer op beproefde (maar 
door velen gewaardeerde) wijze de 4 mei herdenking 
georganiseerd.  
 

 
 

De gemeente Oost Gelre heeft daarna, in goed over-
leg, het voortouw genomen om een nieuw comité 
bijeen te roepen. Het doet goed om te zien dat dit 
gelukt is. Want leven in vrijheid is een groot goed! 
Met de recente dreigingen en aanslagen is het van 
belang om op te blijven komen voor vrijheid van me-
ning en geloof. Daarbij is het goed (en eigenlijk on-
misbaar) om stil te staan bij het verleden. Het is ieder 
jaar een indrukwekkend moment om twee minuten 
in stilte hen te gedenken die een offer brachten voor 
onze vrijheid. 
 

Op 5 mei (dit jaar Hemelvaartsdag) nemen we dan de 
gelegenheid om de vrijheid te vieren. Ook dit is van 
waarde. Alhoewel ik bij het zien van de talrijke be-
vrijdingsfestivals mij wel eens afvraag in hoeverre de 
notie van vrijheid hierin nog beleefd of beseft wordt.  
Ik krijg de indruk dat vieren ons soms gemakkelijker 
afgaat dan gedenken (maar dat terzijde). 
 

Naast het gedenken en vieren van onze vrijheid doen 
we dat natuurlijk ook in de kerk. We doen dat (in de 
kerkdienst op 8 mei) in woord en gebaar met ons 
eigen gedenkmo(nu)ment onder de toren van de 
Johanneskerk.  
 

Maar gedenken doen we ook in veel bredere zin. 
Gedenken is zo ongeveer waar wij van leven als ge-
loofsgemeenschap. Iedere zondag (en als het een 
beetje kan ook door de week, mag ik toch hopen) 
gedenken wij ‘de groten daden van God’.  
 

 

Van schepping tot bevrijding, van kruisiging tot op-
standing, met of zonder brood en wijn, in gebed en 
lied, in muziek en woorden. Als kerk leven we van het 
gedenken! De woorden van Jezus ‘doe dit tot mijn 
gedachtenis’ mogen we heel ruim opvatten. Dan gaat 
het om meer dan doop en Heilig Avondmaal maar om 
alles waar hij voor leefde. 
 

Met Hemelvaartsdag gedenken we (want vieren is in 
dit verband feitelijk wat vreemd) hoe Jezus afscheid 
nam van zijn leerlingen en hoe hij de boodschap van 
het evangelie nu aan ons opdraagt.  
 

Met Pinksteren vieren (!) we hoe de Heilige Geest de 
lege plaats vult en mensen vol-maakt. Het is het feest 
van bezieling en geestdrift, van energie en inspiratie. 
God heeft het (ons) er niet bij laten zitten en nu is het 
aan ons om de wereld dáár deelgenoot van te maken 
en bij te betrekken. En dát willen we weten. Dát wil-
len we gedenken en vieren! 
 

 
 

Met één van die mooie gedichten uit ons nieuwe 
liedboek (toegeschreven aan Aurelius Augustinus, 
pag. 1158):  
 

Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 

Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 

Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 

Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 

Bescherm me, heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 
 

 
Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Blankwerk, Groenlo 
 
Virus van solidariteit   
In deze tijd valt nogal eens het woord “solidariteit”. 
Het redden van de Euro vroeg en vraagt om solidari-
teit tussen de Europese landen, zo werd en wordt ons 
voorgehouden. Gegeven de vele vluchtelingen die 
naar Europa komen, klinkt opnieuw de oproep tot 
saamhorigheid, de bereidheid de consequenties 
daarvan te dragen. Deze oproep riep en roept veel 
emoties op. Geen wonder. De zorgen zijn groot. 
Het toverwoord “solidariteit” herinnert me aan de 
dissertatie van ds.Hans Visser. Gedurende jaren was 
hij als predikant verbonden aan de Pauluskerk in Rot-
terdam. Hij heeft veel betekend voor de opvang van 
thuislozen, voor drugsverslaafden, enzovoort. In zijn 
boek vraagt Visser aandacht voor de relatie tussen 
kerk en samenleving, een relatie die idealiter wordt 
gekenmerkt door betrokkenheid. De titel van zijn 
proefschrift luidt: Creativiteit, wegwijzing en dienst-
verlening: de rol van de kerk in de postindustriële 
samenleving. Visser constateert dat de steden bij de 
verspreiding van het Evangelie een sleutelpositie 
innamen. De eerste christelijke gemeenten in de ste-
den waren gemeenschappen met een exclusief ka-
rakter. De zorg voor elkaar viel op. Het missionair 
elan was groot. De auteur typeert het christendom 
als een religie van de stad. De volgende componen-
ten maken de christelijke kerk aantrekkelijk: het mo-
notheïsme (het geloof in één God), de betekenis van 
Jezus, het karakter van verlossing en bevrijding, de 
naastenliefde, de zorg voor elkaar, de organisatie.  
Visser schrijft over de kerk in de pre-industriële en in 
de industriële stad. In de 17de en 18de eeuw raakt de 
kerk haar bevoorrechte positie kwijt, is er sprake van 
scheiding van kerk en staat. De gevestigde kerk (waar 
de gegoede klasse aan de touwtjes trekt) in de indu-
striële stad heeft aanvankelijk geen antwoord op de 
schrikbarende armoede. De armen voelen zich niet 
gekend, kerk en arbeiders vervreemden van elkaar. 
Het methodisme (1738), een reactie op de verschra-
ling binnen de Anglicaanse kerk, weet wél kontakt te 
leggen met de armen. In dit verband wordt het ont-
staan van het Leger des Heils genoemd (William 
Booth) en de insteek van de “Innere Mission” van 
Wichern en, in Nederland, het reveil (Da Costa en 
Groen van Prinsterer). Ook het werk van Heldring 
(werkverschaffing om de armoede te bestrijden) past 
in deze tijd. In Nederland is, in de 19de eeuw, sprake 
van stadzending (Johannes De Heer). Men organi-
seert zondagsscholen, bijbelstudie, jeugdwerk, doet 
aan evangelisatie, woonwagenwerk, drankbestrijding, 
reclassering en ziekenhuiswerk. De relatie met het 
opkomend socialisme was moeizaam, de relatie met 
de officiële kerk “ingewikkeld”. In de 20ste eeuw gaan 
de kerken zich verantwoordelijk voelen voor bovenge-

noemd werk. In de 70-tiger jaren ontwikkelt zich de 
visie van de kerk als partijganger van de armen. Politie-
ke, economische, sociale, culturele en religieuze mach-
ten worden geanalyseerd. De kerk in de postindustriële 
stad (omstreeks 1970) wordt, vooral in de binnenste-
den, geconfronteerd met ontkerkelijking en functiever-
lies. In sociaal-cultureel opzicht wordt de rol van de 
kerk steeds geringer. De moskee bepaalt mede het 
stadsgezicht. De multiculturele samenleving vormt voor 
de kerken een nieuwe uitdaging. Het corpus christia-
num (waarbij kerk, staat, maatschappij, wetenschap-
pen, cultuur een hechte eenheid vormen) is voorgoed 
voorbij.  
Kerken moeten politieke partijen op rechtvaardigheid 
en duurzaamheid aanspreken. Via haar netwerken 
moet de kerk het “virus van de solidariteit” versprei-
den. In een tijd van privatisering is de kerk geroepen bij 
te dragen aan de sociale beweging die de kerk per defi-
nitie is. De thora wijst een begaanbare weg om net-
werken van solidartiteit op te zetten.  Visser neemt zijn 
vertrekpunt in de scheppingstheologie waarin mensen 
als verantwoordelijke en creatieve wezens worden 
gezien.    
Met bovengenoemde insteek kan de kerk m.i. een bij-
drage leveren aan een humane, duurzame, Europese 
samenleving. 

 
Een mooi voorbeeld van wat Hans Visser beoogt, las ik 
in dagblad Trouw van woensdag 16 maart 2016. Dui-
zenden Canadezen meldden zich om een Syrische 
vluchteling het eerste jaar financieel en emotioneel te 
adopteren. Het bisdom van de Anglicaanse Kerk is één 
van de 100 organisaties in Canada die van de overheid 
met burgers, die vluchtelingen adopteren, een opvang-
contract mag afsluiten. De overheid organiseert en 
betaalt training over de culturele achtergrond van de 
vluchtelingen. De privéopvang is volgens het artikel “de 
sleutel tot een snellere en betere integratie.”   
Dat mensen persoonlijk aanspreekbaar zijn, trof me. 
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Meeleven   
Een ieder, die ziek is, aan huis gebonden of elders 
wordt verzorgd, wensen we betrokken, aandachtige, 
zorgzame mensen toe in wie God ons nabij is. Zo 
verwoordt Geert Bogaard in zijn gedicht “Intensive 
care”. Wellicht raakt het ook u.  
 
Geen ogenblik                          tegen de vijand  
lig ik hier onbewaakt.             die mijn lijf belaagt. 
 
Men controleert mijn             Iedereen hoopt voor mij 
hartslag dag en nacht.            en handelt zacht. 
   
De medici beproeven              Zo word ik door 
al hun macht                             Gods liefde aangeraakt. 
 

Met een hartelijke groet, 
ds. Wim Blanken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
We zitten nu in een prachtige periode. Als je om je 
heen kijkt zie je zoveel wat groeit en bloeit, kijk je 
naar de bomen dan kun je als het ware de bladeren 
zien verschijnen. De natuur is op z’n mooist. De 
vogels zijn druk aan het nestelen, jonge eendjes 
worden al weer waargenomen en de dagen lengen. Er 
zijn er die niet kunnen genieten van deze periode 
omdat er zorg is in hun leven, omdat ze bezig zijn met 
overleven. Laten we daar als gemeente oog voor 
hebben, een kaartje, een telefoontje kan zo goed 
doen.  
Kerkelijk zijn we op weg naar Pinksteren, het feest 
van de Geest. Ik wens u veel inspiratie toe door die 
Geest. Misschien met behulp van dit lied? 
 
Kom laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest  
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons steeds weer  
verlicht met Pinkstergloed. 
   
Meeleven met  
Meeleven met allen die lichamelijk steeds meer in 
moeten leveren, met hen die een medische ingreep 
moesten of moeten ondergaan. Met alle zieken thuis 
of in een verpleeghuis en aan hen  die om hen heen 
staan sterkte en Gods zegen gewenst.  
 
Berichten van overlijden: 
Op donderdag 31 maart, overleed in de leeftijd van 
95 jaar, IJtje Cornelia Pieters – Komen, weduwe van 
Piet Pieters. Haar laatste woonplek was Hof van 
Flierbeek. Velen zullen haar kennen als onderwijzeres 
van de lagere school in Lichtenvoorde. De familie 
heeft zelf, in besloten kring, afscheid van haar 
genomen.  
                                                Met bemoedigende groet, 
                Gaatske Braam 

 
  

Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen.  
Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid,  
hulpvaardigheid en vertrouwen. 



6 

 

 

In memoriam ggggggggffffffggggggcgggg    
Everdina Hendrika Eskes – Sirondecjjjjjjjjjjj 
Lichtenvoorde 
 
Tijdens een dienst in de Johanneskerk werd 
Dien Eskes herdacht als een dappere, sterke 
vrouw met een boeiend leven. Ze was de oud-

ste in een gezin met zeven kinderen en wilde graag 
juffrouw worden. Daar haar vader net voor de oorlog 
overleed moest ze aan het werk bij de breifabriek 
Westerman om zo haar moeder te helpen het gezin 
te verzorgen. Na de Tweede Wereldoorlog trouwde 
ze met Wim Eskes en hielp mee in het bedrijf Lesli, 
het bedrijf van haar man en zijn broers. Aan de Ren-
tenierstraat werden  Alied en Bert geboren, aan de 
Patronaatsstraat Jan en tot groot verdriet, na 8 
maanden zwangerschap, een doodgeboren kindje.  
Daarna werden ze verblijd met de geboorte van Wim. 
Dien Eskes kon prachtig zingen en heeft vaak opge-
treden voor bewoners van de Antoniushove, op brui-
loften, maar heeft ook liederen gezongen tijdens 
diensten in de Johanneskerk met Johan Meerdink als 
organist. Velen kenden haar als de juffrouw van de 
zondagsschool. 47 Jaar heeft ze dit werk mogen en 
kunnen doen. Daarom bovenaan op de rouwkaart de 
woorden:  “Laat de kinderen tot mij komen en ver-
hindert ze niet; want voor hen is het Koninkrijk 
Gods”. Ze vertelde niet alleen over het geloof maar 
putte zelf ook kracht uit dat geloof, vooral in de mo-
menten die moeilijk waren zodat ze, ondanks alles 
wat pijn deed, toch weer verder kon in haar leven. Ze 
was een echte oma. “Een oma bij wie alles mocht en 
niets te veel was”, zoals kleinkinderen verwoordden. 
In 2011 verhuisde ze naar de verpleegafdeling in de 
Patronaatshof. Daar mocht ze handen voelen die 
goed doen. De hand die met liefde wast,  de hand die 
met het hart troost. Geen mens kan leven zonder die 
hand, die beschermt en bemoediging uitstraalt. Die 
bemoedigende hand heeft ze voor velen in haar keu-
ken en daarbuiten mogen zijn. Die hand heeft zij van 
haar familie mogen ervaren, van de medewerkers en 
vrijwilligers van woongroep 1. Tot het einde toe ver-
langt de mens naar die hand. Totdat er die andere 
hand is, die alle wonden geneest, die alle pijn heelt, 
die alle tranen wist. Zaterdag 2 april mocht ze gaan 
naar die hand. Dat dit de kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, haar broer en schoonfamilie tot troost 
mag zijn.  
 
                                                                     Gaatske Braam 

 
 
 
 
 

In memoriam Theo Duenkgggggggggcfffffffffggg 
Lichtenvoorde 
 

Woensdag 13 april waren we in een volle Johannes-
kerk bij elkaar om het leven te gedenken en afscheid 
te nemen van Theodoor Johannes (Theo) Duenk, een 
zorgzame vader, schoonvader, opa en opi. 
 

Na meer dan 93 jaar kwam er een einde aan zijn le-
ven. Daarin was hij 62 jaar én vijf maanden getrouwd 
met zijn Chrisje. In 1941 werd zij al jong weduwe, met 
vier zonen: Johan, Gerrit, Wim en Guus. Naoberhulp, 
bij het verzorgen van het vee, bracht Theo Duenk en 
Chrisje Ansink bij elkaar. 
Daaruit groeide een band van oprechte liefde en in 
1943 traden ze in het huwelijk. Dat is nogal wat: 
trouwen op je 21ste en dan direct een gezin met vier 
kinderen er bij! Daarna kwamen er nog twee kin-
deren : Bennie en Siny.  
 

Bijna veertig jaar was hij actief betrokken in het ker-
kenwerk in verschillende functies: acht jaar in de 
kerkvoogdij en dertig jaar administratie voor de dia-
conie. 
 

Na eerst als klompenmaker gewerkt te hebben kwam 
hij in de houtbewerking terecht. Toen hij voor de 
diaconie de administratie op zich nam deed hij dat zo 
goed dat hij het verzoek kreeg om als boekhouder bij 
de firma Eskes te komen werken: een goede tijd. 
 

Maar er was ook verdriet in zijn bestaan. Het leven 
los moeten laten van zijn Chrisje was voor hem een 
grote klap. Het overleven (drie maal stond hij aan het 
graf) van drie zonen, Johan, Gerrit en Wim, deed hem 
(en niet alleen hem) heel veel verdriet. 
 
 

We namen afscheid met de liederenkeuze van Theo 
Duenk zelf. Nauwgezet als hij was heeft hij een jaar 
na het overlijden van zijn vrouw Chrisje zijn wensen 
toevertrouwd aan een codicil. Alles onder ‘het voor-
behoud van Theodoor’. Bij al zijn wensen stond iets 
als ‘het moet wel passen’, ‘het hoeft niet’. Het tekent 
zowel zijn nauwgezetheid als zijn terughoudendheid.  
Bij het afscheid was er een ontroerend gedicht met 
mooie herinneringen door de kleinkinderen.  
 

In woorden uit de Bijbel hoorden we hoe God mee-
gaat met mensen, ook in hun zorgen of twijfels, in de 
woorden: ‘Ik zal zelf met je meegaan. Je kunt gerust 
zijn.’ Voor Theo Duenk waren het woorden met in-
houd, waar hij zich door gedragen wist. 
 

Dat zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen, en 
allen die zich met hen verbonden weten troost mo-
gen vinden in warme herinneringen en in woorden 
van geloof.  
 

ds. Hans Hinkamp  
(waarneming voor Gaatske Braam) 
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Bloemengroet, Groenlo 
 
In de maand maart zijn de bloemen uit de kerk met 
een groet van onze gemeente bezorgd bij: 
 
6 maart  de heer en mevrouw Slotboom 
13 maart de heer en mevrouw Bekkenute 
20 maart mevrouw  Bloemers 
27 maart  mevrouw A. Freriks 

 

Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn, als  groet van de  
gemeente, gebracht bij               
 
27 maart mevr. Von der Hude 
   Esstraat 38. 
   3 april  familie Grevinck 
   G.J Doorninkiweg  6. 
 10 apri   mevr. Wieggers                       
   Uranus 1. I 
 17 april  mevr. Hillen-Lensink 
   Bachstraat 11. 
 

Verjaardagen 
19 mei  mevr. H.G. Kuiperij - Florij,  
    V. van Goghstr.17 
 7131 VD 86 jaar,  
20 mei  de heer H.W. Stronks 
 Bachstraat 20 

7131 AE, 82 jaar. 
27 mei  mevr. J.H. Heusinkveld – 
 Wanrooy, Antoniushove, 
 k. 100,7131 CW, 99 jaar. 
27 mei  mevr.  G.J. Wamelink - Geessink,  
   Meekesweg 10 
 7134 PD, 96 jaar. 
29 mei  mevr. D.C.B. Wijers - Scholten,  
  Gruttostr. 11 
 7132 DC, 77 jaar. 
  
 

Begin juni zijn jarig: 
   1 juni  mevr. A.W. Oonk  - Westerveld,  
   Oude Winterswijkseweg 27 
 7134 PD, 84 jaar. 
   5 juni  de heer E.J. Wamelink 
  Antoniushove k. 206 
  7131 CW, 88 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 
04 mei   inloopmorgen   09.30 uur  
09 mei   P.V.G. verg   14.00 uur  
11 mei   inloopmorgen   09.30 uur  
18 mei   inloopmorgen   09.30 uur  
18 mei   moderamen   20.00 uur  
20 mei  Open Tafel  11.30 uur 
23 mei   Reisje P.V.G   10.45 uur  
25 mei   inloopmorgen   09.30 uur  
25 mei   kerkenraad   20.00 uur  
26 mei   werkgemeenschap  

Predikanten   09.00 uur 
28 mei  Kledinginzameling 09.00 uur 

 
 
Giften 
Ontvangen  
via Gaatske Braam 2 x € 10,- 
via mevr ter Haar € 10,- voor de PVG 

 

Het leven is als zeilen. Ook  
met tegenwind kun je  
vooruit gaan. 
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Kerkenraadsvergadering van 30 maart 2016 
 

Evaluatie vrijwilligersavond 
De kerkenraad kijkt terug op een geslaagde, 
goed georganiseerde avond met ca. 100 perso-
nen, welke aan de verwachtingen heeft voldaan. 
De drie organiserende dames (Hermien Gees-

sink, Willie ten Barge en Gera Boschman) hebben na 
drie jaar te kennen gegeven te stoppen, maar uiter-
aard de nieuwe organisatie te willen inwerken. Na-
men worden genoemd van personen, die zullen wor-
den benaderd voor de organisatie van de avond in 
2017. Ook van deze plaats willen we de drie genoem-
de dames nogmaals hartelijk bedanken.  
 
Jaarwerkplan 2016 en beleidsplan 2016-2020 
De beide beleidsstukken krijgen een uitvoerige be-
spreking.Het beleidsplan 2016-2020 heeft als titel 
“Met het oog op de toekomst”. Vastgelegd zijn de 
Hoofdlijnen van beleid, Visie en Missie, de toekomst 
en werken met een jaarplan. 
Op de gespreksavond na Biddag is dit beleidsplan als 
concept reeds onder-
werp van overleg ge-
weest. De inbreng 
wordt meegenomen in 
deze vergadering.   
Dit beleidsplan is voor 
2016 uitgewerkt in het 
jaarwerkplan voor ker-
kenraad, predikant en 
kerkelijk werker. Aan-
dachtspunten hierin zijn 
kerkdiensten, pastoraal 
werk, aandacht voor 
gezinnen met kinderen 
en het jeugdwerk, de protestantse kerk van Lichten-
voorde als gemeenschap, vorming en toerusting, 
diaconaat, zending en solidariteit, mediagebruik: 
kerkblad, kerkradio en internet, de kerk als gemeen-
schap: een organisatorische benadering en college 
van kerkrentmeesters. Met enkele aanvullingen en 
wijzigingen worden beide beleidsstukken vastgesteld. 
Het conceptbeleidsplan 2016-2020 en het jaarwerk-
plan 2015 staan op dit moment op onze website 
(www.kerkbladopweg.nl). Zodra de aanvullingen en 
wijzigingen zijn verwerkt worden het vastgestelde 
beleidsplan en jaarwerkplan 2016 op de website ge-
plaatst.       
 
Vacatures 
De vacature van scriba is ingevuld. Rinus te Kronnie 
gaat in deze vacature voorzien. We zijn daar zeer 
verheugd over. Hij zal worden bevestigd in de dienst 
van Pinksteren (15 mei 2016). Ook Karin Wibier 
wordt dan bevestigd als diaken.  Voor de openstaan-

de vacature van Frits van Doorn (wijk 4) is nog geen 
gegadigde gevonden.  
Jeugdwerk 
We nemen er kennis van dat de jongerenkerk moei-
zaam is. Er zijn soms maar twee jongeren. De klieder-
kerk daarentegen heeft via de kindernevendienst een 
goede start gemaakt. Het concept werkt. In de Elna 
wordt een oproep geplaatst om ook van buiten onze 
gemeente mee te doen. Dit idee is ook ondersteund 
op de gespreksavond na Biddag. 
 
Oecumene 
De twee projecten onder de vlag van de oecumene 
zijn prima geslaagd. Dit is ten eerste het project Via 
Dolorosa, een themaprogramma voor de basisschool 
over pesten. Ten tweede het project Passion Lichten-
voorde. U heeft hierover eerder kunnen lezen. De 
kerkenraad steunt de gedachte dat de Passion vol-
gend jaar weer kan worden georganiseerd. 
De vespers kennen een goed programma. De belang-
stelling valt echter tegen met ca. 10-15 personen. 
Over de voortgang van deze activiteit moet nog wor-
den nagedacht.  
 
Afscheid ambtsdragers 
We nemen afscheid van twee ambtsdrager. Erik 
Schokkin en Jan Niewold. De voorzitter, Sjors Tam-
minga, bedankt Erik na 12 jaar trouwe dienst als 
jeugdouderling en scriba. Op voortreffelijke wijze 
uitgevoerd. We zijn blij met zulke mensen. De voor-
zitter van het college van kerkrentmeesters, Gerard 
van Lochem, bedankt vervolgens Jan Niewold. Jan 
gaat ons verlaten en verhuist naar Doetinchem. Hij 
memoreert dat Jan actief was, snel en heel goed, op 
vele terreinen met name voor Vredehof, kerkbalans 
en beheer Johanneshof. Beide ontvangen een bos 
bloemen en een pen.    
 
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. 
 

 
 
En dan nog even dit 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zitten mijn 
werkzaamheden als scriba er op. Aan alles komt een 
eind! Het was een goede tijd maar het is nu ook mooi 
geweest. Gelukkig is het ook geen echt afscheid: ik 
hoop u nog vaak tegen te komen in Johanneshof en 
Johanneskerk.  
                                                                         Erik Schokkin 

http://www.kerkbladopweg.nl/


9 

 

 

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Stichting Antwoord 
 
“Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij 
zullen aan het komend geslacht vertellen van de 
roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de 
wonderen die hij heeft gedaan.” 
Psalm 78 vers 4 motiveert Stichting Antwoord en 
haar partners. 
Op deze wereld leven 7 miljard mensen waarvan 27% 
kinderen onder de 15 jaar. Dit zijn er bijna 2 miljard.  
Hiervan woont een groot gedeelte in ontwikkelings-
landen. 80% van de mensen die tot geloof komen, 
zijn kinderen jonger dan  15 jaar blijkt uit onderzoek. 
Kerken in Albanië, Egypte en Tanzania hebben Stich-
ting Antwoord gevraagd hen te helpen met hun kin-
der- en jongerenwerk. Het ontbreekt hun aan vol-
doende kennis en middelen om kinderen te bereiken 
met het Evangelie.  
Spurgeon schreef in zijn tijd al dat kinderevangelisatie 
een investering is in de kerk van de  toekomst. Samen 
bouwen aan de kerk van morgen. 
 
Kinderwerk Egypte 
In Egypte steunde Stichting Antwoord tot nu toe een 
project waarin discipelschapstraining van kinderen 
centraal stond. Ook was er aandacht voor de rol die 
ouders spelen in de opvoeding en geestelijke toerus-
ting van hun kinderen. 
In de nieuwe projectperiode vanaf 2016 zal er op-
nieuw veel aandacht zijn voor kinderen én hun ou-
ders. Samen met onze partnerorganisatie en lokale 
kerken verspreiden we vanaf dit jaar 6.000 Ontdek-
kingsbijbels in Egypte. De programma’s daaromheen 
richten zich zowel op kinderen als op hun ouders. 
 
http://www.antwoord.org 
 
Deurcollectes mei 
 
1 mei  KIA Missionair Werk en Kerkgroei 
 
Help de nieuwe kerk in Hilversum 
Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hil-
versum die zoeken naar geestelijke vernieuwing en 
verdieping van hun relatie met God. Discipelschap, 
het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag, 
staat daarbij voorop. Vitamine G, een van de pionier-
plekken van de Protestantse Kerk, zoekt nadrukkelijk 
aansluiting bij de buurt en stelt zich open voor bui-
tenstaanders. Twee keer per maand wordt een kerk-
dienst gehouden, tussendoor ontmoeten de mensen 
elkaar thuis, in groeigroepen, om samen te eten en te 
bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen 

doen. Met deze collecte helpt u deze en andere pio-
niersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar 
te zijn in de buurt. 
 
8 mei  San Paulo 
15 mei  KIA-Zending 
 
Meer jongeren in Rwandese Kerk 
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als 
zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of 
omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De 
Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrok-
ken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de 
gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld 
door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of 
een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de be-
trokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast 
helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of 
bij het starten van een eigen onderneming, zodat 
migratie naar de stad niet nodig is. De collecteop-
brengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal 
en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren. 
 
22 mei  Plaatselijk kerkenwerk 
29 mei  Herold 
 
Opbrengsten collectes maart 
 
6 mrt KIA-Noodhulp     € 69,41  
9 mrt Eigen project diaconie   € 50,12  
13 mrt KIA-Binnenlands diaconaat  € 45,70  
20 mrt Amnesty International    € 87,51  
24 mrt Onderhoud gebouwen    € 23,20  
25 mrt Bloemenpotje     € 21,05  
26 mrt Eredienst     € 18,75  
27 mrt Cantorij     € 115,82 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Solidariteitskas 2016 
Voor gemeenten - door gemeenten 
 
In de maand mei zullen onder dit motto de acceptgi-
ro's voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas 
worden verzonden. De gelden uit de Solidariteitskas 
worden gebruikt voor tijdelijke hulp aan gemeenten 
en voor gezamenlijke activiteiten zoals het dovenpas-
toraat. Wij verzoeken u de bijdrage te storten op 
rekening NL04FVLB0635807300. Wij danken u voor 
uw medewerking. 
                                           College van kerkrentmeesters 
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Vieren, Groenlo 
 
Welkom in de kring op zondag   
“Maar beter is één hand gevuld met rust dan 
beide vuisten vol gezwoeg en najagen van 

wind”. Deze overpeinzing wordt ons aangereikt door 
Prediker. U vindt deze opmerking in hoofdstuk 4, vers 
6.   
Er zijn mensen die moeite hebben hun dagen zinvol 
te vullen. Geen goede dagbesteding veroorzaakt ver-
veling. Dagen duren lang. In feite is er sprake van een 
“onderspannen” levensgevoel. Veel anderen worden 
juist verslonden door de tijd. Op de vraag: “Hoe gaat 
het met je?”, hoor je nogal eens: “Druk, druk, druk!” 
We leven in een hectische tijd. Is het eigenlijk wel zo 
goed om het altijd maar druk te hebben? De kans is 
aanwezig dat je volmaakt overspannen raakt. Wie ’t 
zelf ooit meemaakte, weet welke afschuwelijke on-
lustgevoelens  je dan terroriseren. Onze hedendaagse 
samenleving “verslindt” mensen. De vraag is dan ook 
gerechtvaardigd waar we mee bezig zijn. De volgende 
vragenlijst (vrij naar Max Frisch) kan wellicht enige 
gezonde twijfel zaaien: 

 Waarom moet je steeds maar bezig zijn?  

 Kun je nog een half uur lang gewoon ergens rustig 
zitten?  

 Kun je nog genieten en ben jezelf nog genietbaar?  

 Ben je misschien bang voor rust?  

 Ben je leeg genoeg om echt ontvankelijk te kun-
nen zijn? 

 
Het boek Prediker wordt gelezen op het Joodse Loof-
huttenfeest. Op dit feest moeten de Joden een week 
lang de vaste en zekere dingen van het leven symbo-
lisch loslaten. Ze verlaten hun comfortabele huizen 
en doen afstand van alle luxe en vanzelfsprekendhe-
den. In de loofhut leer je te relativeren, ontdek je wat 

er werkelijk toedoet en wat minder belangrijk of vol-
strekt onbelangrijk is. Je ontdekt dat innerlijke rust 
niet iets is dat je ergens haalt. Rust hoeft niet ge-
maakt te worden. Je kómt tot rust. Het gaat om het 
besef dat rust een geschenk is, zoals voor de Joden 
de sabbat en voor ons de zondag een geschenk is. 
Een mens mag van ophouden weten. In Genesis 1 is 
de schepping pas af als ook de sabbat, de rust, het 
feest geschapen is. Op de vraag: “Wat schiep God op 
de zevende dag?”, antwoorden de rabbijnen: “Rust”!  
De zondag (of, in geval van onregelmatig werk: de 
vrije dag) is een geboden kans om een pas op de 
plaats te maken, om tijd te nemen voor elkaar, voor 
je zelf, om stil te staan bij wat ons leven kwaliteit 
geeft, echt de moeite waard maakt. Niet voor niets 
komen we op zondag als gemeente bij elkaar. Om, 
rondom het Woord, de grote Bijbelse kernwoorden 
te spellen. Om, in de kring rondom de Tafel, God te 
danken voor het leven dat werkelijk de moeite waard 
is, voor de rust die Hij schenkt. Het wordt ons van 
harte gegund! 
 
Dauw  
Hemelvaart valt dit jaar op 5 mei. In mijn vorige ge-
meenten trok een groep gemeenteleden de wandel-
schoenen aan om te gaan dauwtrappen. Volgens het 
woordenboek “Van Dale” is dauwtrappen: “op He-
melvaartsdag, Pinkstermaandag of de eerste zondag 
in mei vroeg naar buiten gaan en zich daar ontspan-
nen”. Of:  “vroeg in de ochtend gaat wandelen, fiet-
sen of joggen”. In de Bijbel is “dauw” een veelzeg-
gend beeld. “Uw dauw is een dauw die leven geeft”, 
lezen we in Jesaja 26, als beeld voor God. God heeft 
het goed met ons voor. In dit licht kunnen we ont-
spannen en genieten. Die ervaring wens ik u op He-
melvaart toe. Wellicht voelt een aantal van u ervoor 
volgend jaar samen te wandelen of te fietsen. Laat ’t 
me weten! 
 
Vuur dat nooit meer dooft …   
Bij deze woorden denk ik aan de eerste pinksterdag 
ooit. Ik zie een groep mensen bij elkaar, ergens in 
Jeruzalem. Ze vertolken een onwaarschijnlijk geloof: 
hun gekruisigde Messias leeft!  Ze hebben Hem ge-
zien. Dat betekent nogal wat. Aan ziekte, verdriet, 
dood is niet het laatste woord. De toekomst is aan de 
Opgestane, aan wat hij sprak en deed. Er is uitzicht 
op de wereld, zoals God die voor ogen staat. Hoe 
ongehoord dit alles ook klinkt, ze zijn er vol van. Zo-
zeer dat ze aanspreekbaar zijn op hun geloof, ze ge-
loven metterdaad. Zo zijn ze geloofwaardig. Dit alles 
ervaren ze als het werk van de Heilige Geest die ons, 
ook vandaag, met elkaar doet optrekken. Op hetzelf-
de moment ontstaat er iets dat we “kerk” noemen. 
De kerk is niet een gebouw, niet statisch, eerder be-
weging.  
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De kerk is een gemeenschap onderweg, die voortzet 
wat Jezus ooit begon. De Geest is bezieling. De Geest 
is het appèl dat van Jezus uitgaat, is hartstocht voor 
gerechtigheid en vrede.  De Geest is inzicht, liefde in 
en boven ons uit, inzet, doorzettingsvermogen. De 
Geest heeft iets van een smid die, in zijn smederij, het 
ijzer in het vuur houdt tot het buigen wil in de gewens-
te vorm. God herschept ons tot Zijn bondgenoten. Dat 
is het feest van de Geest. “Vuur dat nooit meer dooft”, 
zingen we met een lied uit Taizé! Dit vuur is de liefde 
van Christus. Op Pinksteren ligt in de zondagse kerk-
dienst ons het hart op de tong.   
 Op 1ste Pinksterdag, 15 mei, mogen wij één en ander 
ook beleven. We hopen dat deze viering voor jong en 
ouder even feestelijk wordt als de dienst op de 
Paasmorgen. De lezingen: 1 Corinthiërs 15:35-37, 2 
Corinthiërs 5:17 en Handelingen 2:1-11. Aan deze 
dienst werkt, als op Paasmorgen, een klein gelegen-
heidskoor mee. 

Op de zondag na Pinksteren, 22 mei, vieren we Trini-
tatis. Inderdaad, vieren! We hebben God leren ken-
nen als Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie-eenheid 
lijkt een ingewikkeld leerstuk, maar is in feite de be-
schrijving van Gods weg naar ons, mensen. Willem 
van der Zee zei ooit: 
 
Als ik Vader zeg, bedoel ik: Zijn hart gaat naar ons uit.  
Als ik Zoon zeg, bedoel ik: in Jezus, Zijn sprekend 
evenbeeld,  
komt Hij naast ons staan en spreekt Hij ons aan.  
Als ik Heilige Geest zeg, bedoel ik: door Zijn geest-
kracht komt Hij zo in ons leven binnen dat we er zelf 
anders van worden. 
Kortom: op Trinitatis vieren we Wie God voor ons is! 
Zoals op Kerst en Pasen is de kleur feestelijk wit.  
Vervolgens breekt in het kerkelijk jaar de “groene” 
tijd aan.  Ook deze kleur is veelzeggend, duidt op 
groei en bloei, op vruchtbaarheid en overvloed. Na 
Pinksteren gaat de gemeente groeien, bloeien en 

vrucht dragen. Groen is ook de kleur van de hoop, de 
hoop op een nieuwe aarde onder een open hemel. 
Voor de voorganger op deze zondag verwijs ik u naar 
de rubriek “kerkdiensten”. 
 
Op zondag 29 mei lezen we Lukas 7:1-10. Een officier, 
een Romein, doet een beroep op Jezus: zijn bediende is 
ziek! Laat Jezus een woord spreken en het zal in orde 
komen. Letterlijk zegt hij: “U hoeft maar te spreken en 
mijn knecht zal genezen zijn”. De officier ontleent aan 
zijn beroep zijn argumentatie. In zijn dagelijks leven 
heeft hij met ondergeschikten te maken die maar heb-
ben te doen wat hij, de meerdere, zegt. Wat opvalt, is 
dat Jezus dit geloof hoog aanslaat. Hij stelt het zelfs ten 
voorbeeld, dit onvoorwaardelijke vertrouwen. De be-
tekenis die de centurio, de hoofdman, aan dit spreken 
toekent, herinnert aan Genesis 1. God spreekt en het 
gebeurt! Vandaar dat we uit de vijf boeken van Mozes 
Genesis 1:1-5 lezen. Welke waarde hechten wij aan het 
woord dat Jezus spreekt? 

 Goede diensten toegewenst!  
ds.Wim Blanken   

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
Wij mensen blijven dromen dromen  

(mel. Lied 65) 
 
Wij mensen blijven dromen dromen  
en vergezichten zien  
Een nieuwe aarde die gaat komen,  
te vinden al misschien.  
Wij dromen van de mensenrechten,  
die ieder mens dan heeft,  
niet langer tegen onrecht vechten,  
daar ’t recht van liefde leeft. 
Verdwenen zijn de dictaturen,  
gevangenschap en pijn.  
Verbanning en verdriet verduren,  
God zelf zal bij ons zijn.  
Wie in die dromen blijft geloven,  
voelt zelf verandering.  
Vertwijfeling en wanhoop doven,  
in blijde aarzeling. 
 
En licht en sterk, vol zachte krachten,  
die onverzet’lijk zijn,  
bevechten wij de kwade machten,  
die niet te tellen zijn.  
Waar mensen putten uit de bronnen,  
van droom als werk’lijkheid,  
daar is Gods toekomst al begonnen,  
in onze levenstijd. 

Groet van hoop en vertrouwen  
van Corry Nicolay,  

PKN predikant kleurrijke communicatie. 
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HVD reisje Groenlo 
 
Op dinsdag 31 mei is het jaarlijkse reisje samen met 
de PVG uit Lichtenvoorde. We vertrekken vanuit Lich-
tenvoorde via een toeristische route naar Bocholt, 
waar we een bezoek brengen aan het Textielmuseum 
en daar later op de dag ook het diner nuttigen. 
 
Zo´n 20.000 spindels draaiden in de hoogtijdagen in 
de spinnerij Herding. Tegenwoordig is het imposante 
bakstenen museum in Bocholt in het Münsterland 
een uitstekend voorbeeld van hergebruik van indu-
strieel erfgoed 
De voormalige weverij en spinnerij zijn behoedzaam 
gerestaureerd. In de weverij ruikt het naar olie en 
arbeid, de weefgetouwen ratelen. Tijdens een rond-
gang door de weverij wordt duidelijk onder welke 
omstandigheden duizenden mannen en vrouwen 
zo´n 100 jaar geleden dag in dag uit moesten werken. 
Het hart van de oude fabriek is de grote weefhal. 
Meer dan 30 oude machines zijn in bedrijf en weven 
stoffen voor handdoeken en tafelkleden voor de his-
torische collectie van ons industrieel erfgoed. Een 
compleet ingerichte arbeiderswoning met moestuin 
illustreert het karige leven van de arbeidersgezinnen 
in een textielstad in het Münsterland. 
 
U kunt zich opgeven per telefoon bij Harmien Raspe, 
tel. 463597. 
De kosten bedragen zoals altijd € 25,- p.p. Dit kunt u 
overmaken op NL18 RABO 0154357286. 
Wij hopen dat weer velen van u meegaan! 
 

Bestuur van de HVD 

 
"Schatgraven en vinden" 

 
Groeiende schoonheid 
Nieuwschierig breekt de aarde open,                                                             
de winterslaap raakt op een eind,                                                           
gewekt door zon, tot eeuwig doorgaan,                                                   
ontplooit de Schepping een geheim. 
De mensenhand als assistent,                                                                                     
verlangend naar een resultaat,                                                                 
het mag wonder boven wonder heten,                                                      
hoe schoonheid telkens weer ontstaat. 
Als de aarde breekt, het voorjaar groeit,                                                 
vol kleur een palet van bloemen bloeit,                                                        
is het visioen van weleer volbracht,                                                        
waarop de planter heeft gewacht. 
 

Nancy Corts-Stunnenberg 

 
 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 
 
Met een welkom aan alle aanwezigen en een medita-
tie uit Timoteüs 2 : 1 – 6 “Vuur” opende mevrouw De 
Bruijn deze middag. Samen zongen we lied 293. Het 
beloofde een ontspannende middag te worden 
waarbij we naar dialectverhalen konden luisteren 
verteld door onze gast Dhr. Wim Buenk uit Westen-
dorp. Allereerst stelde hij zich voor door een stukje 
van zijn privé leven aan ons te vertellen. Daar bleek 
wel uit dat het omgaan met mensen heel goed bij 
hem paste.  Zo genoot ook hijzelf  van de verhalen die 
hij vertelde uit een boekje “ Garriet en Annegien”.  
Iedereen luisterde naar de bijzondere verhalen over 
een echtpaar die in hun tijd (rond 1950) veel beleef-
den. 
Het eerste verhaal ging over een mislukte verrassing 
die Garriet had willen maken voor zijn vrouw. Het 
bereiden van borstplaat. Het was zo humoristisch dat 
de zaal volop schaterde van het lachen.  Het volgende 
verhaal was bijna nog gekker. Het bezoek van een 
dienstkameraad die in een wel heel bijzondere situa-
tie belandde. Even bijkomen van de lachkriebels!   
Een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en even 
bijpraten. 
Dhr. Buenk vervolgde daarna met een verhaal over 
de nieuwe buren van Garriet en Annegien. Deze had-
den oppas nodig en dat liep nogal uit de hand!!! Daar 
was een tractatie toegezegd maar…….verkeerd be-
grepen!!!  
Het slotverhaal bracht zoveel verwarring met zich 
mee voor de hoofdpersoon  dat niemand nog geloof-
de in een goede afloop! Het ging over een heerlijke 
Kerstkrans met rode vruchtjes en een vulling erin met 
een gouden tientje!! Dat  had Garriet niet helemaal 
goed bedacht. Maar….eind goed en alles toch nog 
opgelost.   
We kijken terug op een heel goede PVG middag en 
weten dat de lachspieren het nog doen. Een welge-
meend applaus voor Dhr. Buenk.  
Onze voorzitster Mw. De Bruijn bedankte hem en 
wenste iedereen een wel thuis toe. We hopen u  allen 
ook weer te ontmoeten op 31 mei voor het jaarlijkse 
reisje en daarna is er  de zomerstop tot onze eerst-
volgende middag op 19 september a.s.  Aankondiging 
volgt  in V&T boekje seizoen 2015 – 2016.  
 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet. 
                                                                      Annie Bosman 
   

Eerstvolgende PVG-reisje 
Dinsdag 31 mei om 

10.45 uur 
AH parkeerterrein 

Paspoort of ID-kaart meenemen 
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4 mei comité Lichtenvoorde 
 
Evenals in voorgaande jaren is het ook dit jaar weer 
de bedoeling om op 4 mei a.s. een herdenking te 
houden voor allen -burger zowel als militair- die sinds 
het begin van de Tweede Wereldoorlog wanneer of  
waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk 
zijn gevallen, alsmede voor allen, die door oorlogs-
handelingen en terreur zijn omgekomen. 
 

De herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid 
aan hen die het hoogste offer brachten, het is tevens 
een bezinning op heden en toekomst; het is een ap-
pèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de 
huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, 
racisme en onverdraagzaamheid.  
 

De herdenking wordt gehouden in de St. Bonifatius-
kerk, Rapenburgsestraat 23 te Lichtenvoorde. De 
herdenkingsdienst, met medewerking van Harmonie 
St.Caecilia, organist de heer Frans Tomassen en kin-
deren van basisschool St. Jozef Lichtenvoorde,  begint 
om 19.00 uur. Het thema is: “Geef vrijheid door!’ 
 

 
 
Na afloop van de herdenking in de St. Bonifatiuskerk 
is het de bedoeling dat men achter de trommelaars 
van harmonie St. Caecilia een stoet vormt. De stoet 
gaat naar het centrale bevrijdingsmonument aan de 
Dijkstraat. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld 
om bloemen bij het monument neer te leggen. De 
trompettist van de Harmonie speelt The Last Post. 
 

Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht 
genomen. Onder begeleiding van de harmonie wordt 
vervolgens het 1e en 6e couplet van het volkslied 
gezongen. 
 

Daarna vertrekken wij naar de algemene begraaf-
plaats, waar in het bijzonder de daar begraven gealli-
eerde vliegers in stilte zullen worden herdacht. Leer-
lingen van de Sint Jozefschool leggen bloemen op de 
23 graven van geallieerde vliegers. Verder worden de 
overige aanwezigen ook in de gelegenheid gesteld 
bloemen neer te leggen. Burgemeester Annette 
Bronsvoort houdt op de algemene begraafplaats een 
korte toespraak. 
 

4 mei comité 

 

4 mei   
 
Wie was je, jij, die daar alleen  
ligt onder een koude steen, 
een met naam getooide  
ons onbekende soldaat? 
 

Wie was je, waar kwam je vandaan, 
wie treurt om jouw zo kort bestaan? 
 

Wie was je, Jij die na zoveel jaren, 
jouw geheim hier blijft bewaren, 
en mij met vragen achter laat? 
 

Wie je ook was, ik wil mijn dank betonen 
Eren de naamloze vaders, moeders,  
dochters en zonen     
voor hun duur betaalde daad. 
 

Wie je ook was, ik dank God, voor jouw leven. 
Het heeft ons de vrijheid en vrede gegeven. 
Het beëindigde veel leed en kwaad. 
 

Een bloem wordt gelegd 
op een monumentale koude steen. 
Vandaag gedenken wij… 
en ben je even niet alleen. 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

naar een gedicht van Jannie de  Paauw 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  
 

Expositie foto’s Ineke Beestman-Hoitink 
 

Mijn eerste fototoestel kocht ik van mijn eerste loon. 
Elke vakantie ging die zeker mee. Zo al heel wat 
herinneringen vastgelegd. Wilde toch meer weten 
van fotografie en ben in 1998 bij fotoclub Helios in 
Aalten gekomen. In de loop der jaren heel wat 
geleerd hierover, samen met de leden van de club.  
Ik fotografeer graag de natuur en macrofotografie 
van de bloemen in eigen tuin. 
Portretfotografie is meestal die van mijn kinderen en 
kleinkinderen. 
Ook wat keren op pad geweest om nachtfotografie te 
maken met een medeclublid. Dan komt zeker de 
techniek erbij kijken wat betreft diafragma en 
sluitertijden. Leuk om te proberen en leerzaam. 
Op deze expositie hangen verschillende onderwerpen 
waar juist licht zo belangrijk is. Ook het ontdekken 
van wat lijnen met een foto doen. Zo leer je hoe 
belangrijk het is om goed te kijken door de lens en 
wat je dan ziet. Als fotograaf kijk je altijd om je heen 
of je wat moois ziet om te fotograferen. 
Ik vind het fijn om deze hobby te hebben en hoop 
nog heel wat jaren te fotograferen. 
 
                                                    Ineke Beestman- Hoitink
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Het mooiste leed 
 
Jao, wat is dat eigenlijk, het mooiste leed? Daor kö-j 
lange ovver strieden en i’j könt der zelfs wedstrieden 
veur uutschrieven. 
Het is in ieder geval den titel, dén Henk Krosenbrink 
an ziene Achterhookse vertaling van het Hooglied 
met egovvene hef. Het is samen met miene vertaling 
van Prediker in 2004 deur het Nederlands Bijbelge-
nootschap en het Staring Instituut uut egovvene. 
Dat mooiste leed, zo at Henk Krosenbrink dat ene-
umd hef, daoruut worden bi’j ons an taofele natuur-
lijk nooit of te nimmer hardop veur elaezen nao het 
aeten. Tenminste neet, dat het mi’j heugt. Der wor-
den met ne groten baoge ummehen egaone. En ok 
later op de karrechesatie worden ons, at het al es ne 
kaere an de orde kwam, good dudelijk emaakt, da-w 
dat biebelbook toch veural geestelijk mosten opvat-
ten. En wisse neet as een book, en dat nog wal uut 
den biebel, dat geet ovver de leefde tussen man en 
vrouwe. Nae, met wat wi’j no erotiek neumt, daor 
mos i’j veurzichtig met waen. En met sexualiteit al 
hillemaol. I’j konnen jo maor nooit weten…. 
 

Al jaoren besteet de 
warkgroep ‘Dialect en 
religie’. Aerste as wark-
groep bi’j het Staring 
Instituut en no bi’j het 
Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers (ECAL). 
As warkgroep prebaere 
wi’j biebelgedeelten, 
psalmen en gezangen te 
vertalen of te hertalen in 
het Achterhooks. Mangs 
gebeurt het ok, dat der 

ene zelf een eigen leed een ni’j leed schrif. Ene van 
dee ni’j leder steet hieronder. Het is eschrevvene 
deur Jantjen Hendriksen uut Drempt, ok al jaorenlang 
lid van de warkgroep. Jammer genog hef ze der van-
waege euren laeftied een tiedjen gelaene met mot-
ten stoppen. Het heugt mi’j nog as den dag van giste-
ren, dat ze met dit leed veur ’t lechte kwam. Het was 
op ne studiedag op ‘Erve Kots’ veur vertalers uut het 
Nedersaksische taalgebeed, van Groningen tot den 
Achterhook. ’s Morgens ha-w ons gengs ehollene met 
de verschillende vertalingen van een biebelgedeelte. 
Nao de pannekoke zo-w ons gengs hollen met ver-
schillende vri’je vertalingen van leder. Jantjen delen 
‘unverfroren’ ok ne leedtekst uut en vroog ons dén 
met mekare te zingen op de wieze van ‘The rose’ van 
Bette Midler. Jantjen zetten gewoon in en wi’j be-
gonnen allemaole met te zingen. To-w ’t ezongen 
hadden, was het aerste efkes stille, daorna kreg Jan-

tjen en daverend applaus van de deelnemmers. En 
gin mense had der kritiek op, het leed kloppen zowal 
as tekst as as zingbaorheid. Dinge waor-t altied heel 
slim naor ekekkene en eluusterd worden. Jantjen was 
der gewoon een betjen ovverdonderd deur. 
Op de volgende vergadering van onze warkgroep 
kreg het leed metene, zo as wi’j dat neumen, den C-
status. Het kon zo in ne volgende uutgave van ons 
leedbook veur Achterhook en Liemers op enommene 
worden. En ik kan owleu garandaeren, dat is neet 
met völle leder uut ons ni’je ‘Leedbook. Liedboek in 
het Achterhoeks en Liemers’ het geval ewest. Altied 
veel der wal wat op te marken en dat was dan het 
‘probleem van den dichter’. Dat probleem hef Jantjen 
bi’j dit leed neet ehad. Alles kloppen. Prebaer het zelf 
maor uut. En a-j dat lastig vindt, zeuk dan op internet 
maor op ‘Wat bu-j mooi’. Dan heur i’j, ho dat leed 
ezongene wordt deur het kaor ‘Encore’ uut Barchem 
en gao-j misschien vanzelf metzingen. 
 
Hee 

Wat bu-j mooi, mien lieve deerntjen, 
ik mag oew zo gaerne zien 
at iej danst op lichte vuutjes, 
met oew liefken slank en fien. 
Iej bunt net een fleurig bluumken 
met het heufken fier umhoog’, 
op een sierlijk ranke stelle, 
jao, iej bunt een lust veur ‘t oog’. 

 
Ogen heb iej net as vievers 
met een hemelsblauwe tint, 
zacht as zieje bunt oew wangen, 
raozig as die van een kind. 
As een krans ligt um oew heufken 
krullen met een golden schien,  
en oew volle rooie lippen 
lokt mien an as zuten wien 

 
Bösten he-j as druventröskes 
jonge vruchten, mooi en rond. 
‘k Zol ze gaerne willen plukken, 
en ze pruven in mien mond. 
Net as appels ruk oew aosem 
waor ik haost bedwelmd van raak. 
Alles an oew is verleid’lijk: 
liefde die naor honnig smaakt. 

Zee 
‘k Wil van oew waen, lieve jonge, 

  ‘k wet dat iej verlangt naor mien. 
 Gao iej maar’nvrog met naor buten 
 um de wienstok te bezien, 
 kieken naor de jonge ranken, 
 of ze al vol knöppe staot? 
 Daor zal ik mien an oew geven 
 at wiej samen slaopen gaot. 
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Dat ni’je leedbook is op 4 oktober 2013 epresentaerd 
op ne bi’jeenkomst in de Barchkerke in Barchem. Ne 
prachtigen meddag met, ho kan het ok anders, völle 
zingen. Hoogtepunt veur mi’j was, ton Johan Klein 
Nibbelink vanachter de piano Jantjen Hendriksen to 
zong ‘Wat bu-j mooi, mien leve deerntjen’ en eur 
daornao ne groten bos rozen gaf. 
No wi-k met dit alles neet zeggen, dat dit leed het 
mooiste leed in den ni’jen bundel is. Der staot maer 
hele mooie leder in. Maor veur mi’j is het in ieder 
geval wal ene van de mooisten. 
 
                                                                          Henk Lettink 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Pinksteren   (uit B-boekjes in het Achterhoeks) 
 
De kammeräö zit stille,  
gin ene dee-t der lacht.  
Zee mist eur’n Jezus no al.  
Maor kommen zol zien kracht.  
 

Hee ging waer naor zien Vader,  
dén in den hemel is.  
Veur eur blevven de träöne,  
zee zaggen enkelt mist.  
 

Maor veurdat Jezus wegging,  
hef hee nog iets bedacht.  
Der kump ne ni’jen helper,  
dén göf eur mood en kracht.  
 

In ens wördt alles anders.  
Wat aoverkump eur toch?  
’t Lek of de wind ging blaozen,  
en vuur en vlam eur zocht!  
 

 

Gauw loopt zee no naor buten,  
vertelt een héél verhaal:  
Van God zien grote plan.  
Elk heurt zien eigen taal!  
 

No wet i’j wat der is gebeurd  
op ’t aerste Pinksterfeest:  
deur Jezus kriegt wi’j kracht en vrae.  
Dat neumt wi’j no: Gods Geest. 

Kliederkerk op 22 mei: Noach 
 

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor 
kinderen en de mensen om hen heen. Een doorsnee 
kliederkerk duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie 
onderdelen: samen ontdekken, samen vieren, samen 
eten.

 
Eerst gaan we spelenderwijs aan de slag met een 
Bijbelverhaal. Knutselen, kleuren, spelevaren (met 
een echte bak water) en puzzels. Lekker aan de slag 
op een speelse en ongedwongen wijze. Iedereen 
bepaalt zelf zijn eigen tempo.  
 

Na een uur samen ontdekken komen we bij elkaar in 
een kring voor het tweede deel: samen vieren. Er 
wordt een kaarsje aangestoken en we luisteren en 
kijken naar het verhaal van die dag en we horen hoe 
God van mensen houdt. Na een kort gebed voor de 
maaltijd sluiten we dan af met deel drie: samen eten. 
Het is misschien geen driegangenmenu (alhoewel?) 
maar in ieder geval wel héél gezellig. Met z’n allen 
aan tafel, jong en oud, en dan lekker smikkelen en 
smullen.  
 

 
 

Kom op zondag 22 mei al kliederend het verhaal van 
Noach ontdekken! Kliederkerk is voor kinderen van 0 
tot 12 jaar met hun (groot)ouders. De deelnemers 
zijn dan een bonte verzameling van mensen, met al 
dan niet een gelovige / kerkelijke achtergrond. Een 
creatief en eigenwijs programma, met een verhaal en 
afsluitend een maaltijd. 
 

Wél graag even aanmelden, dan weten we op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen! Aanmelden kan tot 
22 mei met naam en aantal personen, via ons email-
adres: kidskerk@gmail.com 
Deelname is gratis. Een vrije gift bij de uitgang zou 
fijn zijn. Je bent van harte welkom! 
 

Leiding Kliederkerk 

mailto:kidskerk@gmail.com
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Verklaring PKN Nederland: Luther en de Joden 
 
Luther heeft dingen over Joden gezegd die zonder 
meer een zwarte bladzijde is in zijn geschiedenis en 
dus ook in de geschiedenis van de lutherse kerken 
vormen. Lutheranen worstelen met dit deel van hun 
geschiedenis. Luther heeft ook mooie dingen gezegd. 
De boodschap van Luther over de rechtvaardiging van 
de mens door het geloof alleen heeft velen een be-
vrijdend inzicht in het evangelie gegeven. De beteke-
nis hiervan is nog steeds actueel.  
 
De lutherse theologie en misschien wel de christelijke 
theologie heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. 
Over de wet zijn wij anders gaan denken. Dat heeft 
zeker ook met de recente geschiedenis van de twee-
de wereldoorlog te maken. Wij zijn ‘de wet’ anders 
gaan bekijken door de Joodse inzichten die wij in 
contacten met het Jodendom leerden kennen, en we 
hebben ook bij Luther zelf andere aspecten van het 
spreken over de wet ontdekt. Ook die inzichten wa-
ren verloren geraakt in de geschiedenis. 
 
 

 
 

Antisemitisme 
Luther heeft een onfrisse kant. Wat hij over Joden 
heeft gezegd, kan absoluut niet. We komen er niet 
door te zeggen dat het antisemitisme wortelt in een 
lange Europese geschiedenis. Luther heeft hierin een 
akelige rol gespeeld. Wij wijzen zijn verschrikkelijke 
uitlatingen over Joden dan ook met klem af. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is de Lutherse Kerk in 
Nederland zich er goed van bewust geweest, dat het 
bij een simpele afwijzing van het gedachtegoed van 
Luther in deze niet kon blijven; zij is een van de op-
richters van een Europese Commissie voor de Kerk en 
het Joodse Volk geweest. Deze commissie brengt 25 
Europese lutherse kerken bijeen. In deze commissie is 
de viering van 2017 en het duistere verleden al in 
2011 aan de orde geweest. De commissie benadrukt 
de eenheid van oude en nieuwe testament en de 

noodzaak van kennis van de Joodse exegese als kri-
tisch tegenover van het eigen gedachtegoed. 
 
Jubileum 
Wij beseffen dat het jubileum van 2017 opnieuw 
vragen oproept. De lutherse kerk in Nederland heeft 
nooit afzonderlijk en openlijk afstand genomen van 
Luthers gedachtegoed in deze zaak.  
Dat betekent niet dat er geen aandacht voor was. In 
de Lutherse Wereldfederatie is er van Nederlands 
Lutherse zijde steeds aandacht gevraagd voor de 
Joodse wortels van het Christendom, en de positieve 
stappen die door de Lutherse Wereldfederatie in 
gesprek met de Joodse wereldgemeenschap zijn ge-
zet zijn van harte, zij het niet in separate uitspraken 
van de Lutherse synode, begroet. 
 
Wereld wijd is er in lutherse kring aandacht geweest 
voor anti-judaïsme bij Luther. Zo zijn er in 1983 zijn 
naar aanleiding van het jubileum van de 500ste ge-
boortedag van Luther gesprekken gevoerd tussen de 
Lutherse Wereldfederatie en de Joodse wereldge-
meenschap. Deze gesprekken, die in Stockholm ge-
voerd werden, hebben geleid tot een gezamenlijke 
verklaring waarin de integriteit en waardigheid van 
elkaars geloofsgemeenschappen werden bevestigd. 
Daarbij werd de wederzijdse verplichting op zich ge-
nomen om iedere vorm van racisme en religieuze 
vooroordelen te bestrijden, alsook volle geloofsvrij-
heid te bevorderen.  
 
Lutheranen hebben aangegeven zich er voor in te 
willen zetten dat lutherse theologie niet opnieuw 
gebruikt zal worden voor antisemitisme. Dat bete-
kent ook een kritische doordenking van de eigen er-
fenis. Een verdere inventarisatie van belangrijke uit-
spraken van lutherse kerken is te vinden in het Dos-
sier Luther en de Joden (website Protestantse Kerk) 
 
Gezamenlijke erfenis 
In dit verband is het goed de conclusie van toen te 
onderstrepen dat Joden en Lutheranen met de profe-
ten van Israël een gezamenlijke erfenis delen. De 
profeten inspireren ons om aan een wereld te wer-
ken waarin oorlog niet meer dreigt, armoede en hon-
ger niet meer bestaan en geweld en vooroordelen 
worden overwonnen. Dat komt heel dicht bij de in-
tentie van onze kerkorde, die verwoordt, dat de Pro-
testantse Kerk geroepen is gestalte te geven aan haar 
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
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Protestantse Kerk 
Sinds 2004 bestaat de Lutherse Kerk in Nederland 
niet meer; haar gemeenten gingen op in de Protes-
tantse Kerk Nederland. In deze kerk wordt de band 
met Luther niet door iedereen op dezelfde manier 
gevoeld. 
2017 wordt eerder beleefd als de mogelijkheid om na 
te denken over 500 jaar protestantisme dan als de 
herdenking van de proclamatie van de 95 stellingen 
door Luther bij de slotkapel in Wittenberg. Als voort-
zetting van de Lutherse Kerk weet de Protestantse 
Kerk zich deel van een lutherse geschiedenis die zijn 
zwarte bladzijden kent. Geconfronteerd met antise-
mitisme zal zij zich daartegen keren. 
 
We hebben de kerk leren kennen als een kerk die zich 
steeds moet reformeren. Ecclesia semper reforman-
da leerde Karl Barth. In de multireligieuze, multicultu-
rele context van Nederland in het huidig tijdsgewricht 
is het ondenkbaar dat wij ons als in isolement zouden 
ontwikkelen en reformeren. Wij begroeten mede-
christenen, onze Joodse partners en vertegenwoordi-
gers van andere religies om in dialoog de naam van 
God te spellen in deze tijd. 

Den Haag, maart ’16 

Trinette Verhoeven 

 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
 
De nabije God 
Soms bij een verrassende  
ontmoeting  
een vriendelijk woord  
een lief gebaar  
breekt plots de hemel  
even open  
en weet ik  
dat God  
een God van Licht en Liefde is 

Oeke Kruythof 

 
 
 

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 mei is op zaterdag 
28 mei van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20.     
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

De 100.000-ste gebruiker op debijbel.nl 
 
De website debijbel.nl bereikte in maart een mijlpaal: 
de 100.000-ste gebruiker. Ingrid Kramer uit Urk was 
de 100.000-ste die een account aanmaakte. Het 
Nederlands Bijbelgenootschap zocht haar op en gaf 
haar een Bijbel in Gewone Taal cadeau.   
 
Mark Koelewijn verraste juf Ingrid namens het NBG in 
haar klas op de Groen van Prinstererschool op Urk. Ze 
vertelt over haar ervaringen met debijbel.nl.  
- Hoe gebruik je debijbel.nl? 
“Ik gebruik de website zowel voor activiteiten in de 
kerk als voor mijn werk. Op de bijbelstudievereniging 
in mijn kerk lees ik de NBV via debijbel.nl. De 
achtergrondinformatie van debijbel.nl helpt mij met 
de voorbereiding op de bijbelverhalen die ik in de 
klas vertel. Geweldig vind ik dat je door de 
afbeeldingen ook de omgeving kunt zien bij een 
verhaal. Het verhaal komt zo dichterbij, je ziet het 
voor je. Als ik nu een bijbelverhaal vertel, zet ik de 
afbeeldingen van debijbel.nl op het digitale 
schoolbord. Soms laat ik de kinderen ook meelezen 
vanaf het digibord, dat werkt goed.” 
- Wat is de laatste tekst die je hebt opgezocht en 
waarom? 
“Afgelopen maandag lazen we in de klas Psalm 23 uit 
de Bijbel in Gewone Taal. In de voorjaarsvakantie 
maakte een kind iets heftigs mee, wat de hele klas 
raakte. Deze psalm lezen hielp bij het verwerken en 
gaf stof tot gesprek.” 
- Welke tekst spreekt je heel erg aan? 
“De eerste tekst die in me opkomt is Psalm 33. Deze 
psalm vrolijkt mij op als ik het moeilijk heb. Ik lees de 
psalm het liefst in de NBG-vertaling 1951, de 
vertaling waarmee ik ben opgegroeid. Omdat ik veel 
teksten uit mijn hoofd ken, voelt deze vertaling als 
een stukje van mezelf.” 
- Wat wil je vanuit de Bijbel de kinderen in je klas 
meegeven? 
“Dat vind ik een lastige vraag. De Bijbel bevat zoveel 
teksten die waardevol zijn. Ik voel mezelf daar altijd 
heel klein bij. Mijn liefste wens is dat de kinderen de 
Here God leren kennen. Ik wil hen meegeven hoe ze 
christen in de praktijk kunnen zijn. De boodschap die 
ik wil meegeven stem ik steeds af op de situatie van 
dat moment, zoals met Psalm 23 afgelopen week, en 
op het karakter van het kind. 
 

Samira uit Syrië 
 
Samira is gevlucht uit Syrië en heeft haar familie daar 
achtergelaten. Sinds een aantal maanden verblijft ze 
in de Koepel in Haarlem. Dit was vroeger een 

gevangenis maar nu een crisisopvang voor 
vluchtelingen. Samiara heeft van het Nederlands 
Bijbelgenootschap via een kerk in Haarlem een bijbel 
in haar eigen taal gekregen. 
 
‘Ik kon bijna niets meenemen van thuis, alleen wat 
spullen in een kleine rugzak’, vertelt Samira. Tijdens 
de vlucht ben ik die rugzak kwijtgeraakt. In mijn jas 
droeg ik een klein bijbeltje bij me, maar dat is erg 
beschadigd door de overtocht. Het betekent veel 
voor mij om een bijbel te hebben. Ik lees er elke dag 
in. De Bijbel is onmisbaar, een schat die meer waard 
is dan goud of diamant.’ 
 
Samira komt uit Aleppo. Daar werkte ze als coupeuse 
bij een groot bedrijf. ‘We hadden het goed. Ik ben 
getrouwd, mijn twee  kinderen ook. We woonden in 
een mooi ingericht huis met drie etages. Maar de 
laatste vijf jaar hebben we ons bang en verdrietig 
gevoeld. Het was er onveilig geworden. Nu vraag ik 
me soms af: Waarom ben ik hier? Was ik maar 
doodgegaan… Ik ben hier alleen, zonder man en 
kinderen. Er is weinig ruimte, je kunt merken dat het 
een gevangenis is geweest. Toch ben ik dankbaar 
voor deze plek: voor de warmte, het eten en de 
vriendelijke mensen. 
 
Samira trekt veel op met andere Syrische vrouwen 
die ze in Haarlem heeft ontmoet. Iedere donderdag 
komen ze bij elkaar. ‘We zingen samen voor de Heer 
en lezen uit de Bijbel. Aan moslims lees ik voor uit de 
Psalmen. Zij zijn onder de indruk van de mooie 
woorden uit de Bijbel. Ondanks alle mnoeilijkheden 
ervaar ik dat de Heer mij draagt. Zijn hand houdt ons 
vast.’ 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
                                                                     
                          
 
                                                                                                                                          
 
 

 
                                                                     

Als je denkt dat alles tegenzit, 
denk dan opnieuw. 



19 

 

 

Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 5 juni 2016. Kopij moet 
uiterlijk maandag 23 mei 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 1 mei 
10.00 uur Ds. W. Blanken, Groenlo 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte:  Kia-missionair werk en kerkgroei 
 
 
zondag 8 mei 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
Welkom: mevrouw De Bruijn 
Deurcollecte: San Paulo 
 
zondag 15 mei 
Pinksteren 
Kindernevendienst 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
Welkom: de heer Onnink 
Deurcollecte: Kia-zending 
 
zondag 22 mei 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
Heilig Avondmaal 
Welkom: mevrouw Tieltjes 
Deurcollecte: Plaatselijk kerkenwerk 
 
zondag 29 mei 
10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld 
Welkom: de heer Tamminga 
Deurcollecte: Herold 
 
zondag 5 juni 
10.00 uur ds. H.H. Hinkamp 
AKZ dienst, J.kerk, kindernevendienst 
Welkom: mevrouw De Bruijn 
Deurcollecte: Kia-werelddiaconaat 
 
Kindernevendienst: 15 mei en 5 juni 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Groenlo 
 
zondag 1 mei 
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, missionair werk en 
kerkgroei. Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
zondag 8 mei 
10.00 uur: mevrouw P. Veerbeek, Dinxperlo 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, eigen gemeentewerk 
 
zondag 15 mei  
Pinksteren 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Scheer 
Deurcollecte: Diaconie, zending 
 
 
zondag 22 mei 
10.00 uur: de heer H. Dijkman, Vorden 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: Diaconie, eigen gemeente 
 
 
zondag 29 mei 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, begraafplaatsen 
 
zondag 5 juni  
Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Diaconie, werelddiaconaat 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
Taizé voeringen in de RK Basiliek, 19.00 uur 
woensdag 11 mei 
woensdag 25 mei 
 


