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Eeuwigheidszondag 2015 
 

Had ik je naam in het zand geschreven, 
de wind liet jouw naam niet staan. 

Had ik je naam in het hout gesneden, 
de boom had zich van jouw naam ontdaan. 
Had ik je naam op een steen geschreven, 

de tijd zou jouw naam doen vergaan. 
Daarom heb ik je naam in mijn hart gesloten, 

want daar blijft jouw naam voor eeuwig staan. 
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Herinneringen 
 
Herinneringen. Weer in gedachten brengen. 
Gedenken. Dat is waar ik dit keer over wil 
schrijven.  En niet over vluchtelingen. Want dat 
deed ik al. De kranten staan er vol van. De tv 
staat er bol van. Mensen zouden er afgestompt 
van kunnen raken. Dus herinneringen, en geen 
vluchtelingen.  
 

En dan, of de duvel er mee speelt, een vrouw op tv. 
Uit Syrië geloof ik. Ze raakt me. Ze zegt iets als: "Je 
hebt niets meer. Helemaal niets. Ook geen jeugd-
foto's, geen herinneringen. Geen  dingen die je her-
inneren aan vroeger. Het is of je leven nu pas begint. 
Nu je veilig bent." 
 
Stel je eens voor. Alles dat tastbaar is weg. Enkel de 
kleren die je aan hebt. Misschien één extra stel. En 
een rugzakje met wat noodzakelijke spulletjes. Je 
moet het doen met de niet tastbare herinneringen. 
Die overleven. 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Zoveel soorten herinneringen zijn er. Zoals die van ' O 
ja, nu je het zegt weet ik het weer. Schiet het me 
weer te binnen'. Kom je  in de bijbel heel wat tegen.  
Petrus die de haan hoort kraaien en zich herinnert  
hoe Jezus zei dat hij hem verraden zou.  De vrouwen 
bij het lege graf die als ze aangesproken worden door 
engelen ineens weer weten hoe Jezus vertelde van 
zijn opstanding. De discipelen die later pas begrijpen 
wat Jezus hun voor zijn dood probeerde duidelijk te 
maken. Allemaal 'o ja herinneringen'. Vast heel  her-
kenbaar. 
 
En dan zijn er de herinneringen aan vroeger. Aan hoe 
het was. Mooie herinneringen. "Weet je nog . . .",  
zeg je dan met een glimlach. En de ander, die het ook 
nog weet, lacht met je mee. Maar ook verdrietige 
herinneringen. "Weet je nog ...", zeg je dan met tra-
nen in je ogen. En de ander, die het ook nog weet, 
huilt met je mee. Of hele nare herinneringen. Herin-
neringen die je niet delen wilt. Met niemand. Die je 
het liefst vergeet. Het liefst wegstopt. Heel ver weg. 
In het verste donkerste hoekje dat er bestaat.  

 
Herinneringen. Ze overvallen je soms. Terwijl je het 
niet wilt misschien. Maar je kan ook juist proberen je 
dingen te herinneren,  omdat je het wilt. Herinnerin-
gen levend houden. Zoals de herinneringen aan de 
mensen die er waren in je leven. De 'mensen van 
voorbij' , zoals de dichteres Alice Nahon ze zo mooi 
noemt.  
 
Herinneringen.  Met elke dag dat je leeft komen er 
herinneringen bij. Mooie, en verdrietige. Dat de 
mooie herinneringen  je mogen dragen. Dat de ver-
drietige een plekje mogen krijgen. Dat de hele nare 
op de achtergrond mogen raken. Door ook die te 
delen. En als dat niet met mensen kan, deel ze dan 
met God. Die kan ze van je overnemen.  Klinkt mak-
kelijk, is moeilijk, maar het werkt wel. 
       
           Herinneringen 
  vergezellen je. 
  Vormen een spoor 
  van blijdschap 
  en verdriet. 
  Je hoort ze 
  zachtjes zingen  
  in je hoofd. 
  Ze horen bij je 
  of je 't wilt of niet. 
 

 
   
  Herinneringen 
  talrijk en  
  veelkleurig. 
  Als tere bloemen 
  bloeiend op je pad. 
  Je ziet ze 
  heel voorzichtig 
  opengaan. 
  Stel dat je geen  
  herinneringen had. 
      
                                                                              marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp   
Als de mist, niet alleen ’s ochtends maar ook de 
rest van de dag, over de velden hangt dan weet 
je: het is weer herfst. Als je de deur uitstapt en 
minuscule spinnenwebdraadjes aarzelend je 

gezicht betasten dan weet je het nog zekerder: het is 
weer herfst. En als je op de zondagochtend in de kerk 
met enige regelmaat een zin moet herhalen omdat 
links of rechts weer iemand een stevige hoestbui 
heeft dan weet je het helemaal zeker: het is onmis-
kenbaar weer herfst. 

 

Herfst! Tijd van melancholie. Tijd van voor een laatste 
keer maaien van het niet meer droog wordende ga-
zon (of wat er voor door moet gaan). Tijd van pad-
denstoelen en bijbehorende geuren in de bossen en 
velden. Tijd van fraai gekleurde vallende bladeren. 
 

 
 

Herfst: ik kan genieten van zowel de stilte van de mist 
als van de onstuimigheid van herfststormen. Ieder 
jaargetijde heeft z’n eigen kleur en charme. 

 

In de kerk is de herfst de tijd waarop we ons binnen 
scharen rond woorden van bezinning. Met onze 
commissie Vorming en Toerusting als aanjager (een 
woord dat past bij de herfst) van allerlei bezinvolle en 
ook gezellige activiteiten. Altijd al eens willen komen, 
maar het kwam er niet van? Deze keer gewoon doen!  
Er ligt een prachtig aanbod, met voor elk wat wils.  
 

Zelf ga ik komende maand aan de slag met (na de 
dienst op Dankdag) een avondje‘bijpraten’, over de 
plannen voor de toekomst. En een week later is er 
aandacht voor het inkleuren van een programma 
voor het Kerkcafé(op 11 november). Aan het einde 
van de maand willen we dan in de kerk stilstaan bij 
hen van wie we afscheid moesten nemen.  

 

De dienst op Eeuwigheidszondag is ieder jaar, letter-
lijk en figuurlijk, een gedenkwaardig moment. Vorig 
jaar zat ik zelf (na het overlijden van mijn vader) in de 
kerk in Bredevoort. Als nabestaande zat ik, in een 
ontroerende en uitstekende verzorgde dienst, aan de 
‘andere kant’. Je voelt (maar dat merk je natuurlijk 
ook als voorganger in de eigen kerkgemeenschap) dat 
het goed is om nog een keertje samen stil te staan. 
Om vertrouwde namen te horen en stil te worden. 

Zó is er de komende maand volop aandacht voor 
verstilling en bezinning én voor ontmoeting en gezel-
ligheid. Het bepaalt ons bij kerk-zijn, waar we met 
elkaar mee willen leven, in lief en leed. 

 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

Mijn kerk heeft visie! 
Op 4 november willen we, om 20.30 uur (na de dienst 
ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en ar-
beid) in de Johanneshof aandacht vragen voor de 
kerkelijke plannen voor de toekomst. Wij willen graag 
met u in gesprek, onder de noemer van bovenge-
noemde uitspraak: mijn kerk heeft visie!   
De uitdrukking ‘mijn kerk...’ is daarbij een startpunt 
voor hoe wij kerk willen zijn. En dan gaat het bijvoor-
beeld over ‘mijn kerk viert’, of ‘mijn kerk helpt’. Zo 
zijn er allerlei invullingen te maken. Misschien heeft u 
zelf wel een mooie uitspraak over ‘mijn kerk’?  
Vorig jaar is er een begin gemaakt met het hanteren 
van een jaarwerkplan. Ieder jaar maken we ons ‘ver-
langlijstje’. Waar willen we graag mee aan de slag? 
Wat heeft prioriteit? Hoe kunnen we plannen con-
creet maken? En natuurlijk is het dan ook belangrijke 
om terug te kijken: wat is er van terecht gekomen? 
Op deze avond kijken we kort terug naar het afgelo-
pen jaar  om vervolgens aan de hand van de uitdruk-
king ‘mijn kerk...’ vooruit te kijken naar de toekomst, 
om er samen voor te zorgen: ‘mijn kerk leeft!’  

Hans Hinkamp 

 

KERKCAFÉ in de Johanneshof 
Hallo jonge oudere/oudere jongere! Ook zo druk met 
van alles en nog wat? Of juist niet? Je bent hoe dan 
ook welkom bij het Kerkcafé. Om met elkaar op ont-
spannen wijze ruimte te geven aan levensvragen, of 
bezinning. Vragen over lief en leed? Over opvoeding, 
of dilemma's op het werk? Of andere vragen? Het 
Kerkcafé in de Johanneshof is een plek die ruimte wil 
bieden (of gewoon voor de gezelligheid) De eerstvol-
gende keer is op 11 november, om 20.00 uur. Heb je 
een vraag, of suggestie? Laat het me rustig weten! 
 

Groeten en tot dan, Hans Hinkamp 
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Pastorpraat  Gaatske Braam 
  
Laatste zondag kerkelijk jaar, 22 november 
In de maanden oktober en  november zijn en worden 
vele bijeenkomsten georganiseerd om overledenen 
te gedenken, door hun naam te noemen en door 
herinneringen te delen.  
Ook in de kerk zullen de namen genoemd worden 
van hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen 
zijn. Altijd een mooi en dierbaar moment.  
 

Meeleven met  
Meeleven met hen die een medische ingreep moeten 
of hebben moeten ondergaan. De zieken thuis of in 
een verpleeghuis, met hen die een gemis te verwer-
ken hebben, heel veel sterkte, kracht en Gods zegen 
gewenst.  
 

Verlenging van contract 
1 November ben ik (al) drie jaar in dienst van de Pro-
testantse gemeente te Lichtenvoorde en is een eind 
gekomen aan mijn tweede contract. Mij is per 1 no-
vember 2015 een contract aangeboden voor 8 uur 
per week met als eerste prioriteit bezoekwerk (pasto-
raat). Heel fijn dat ik als Kerkelijk Werker verder kan 
en mag in uw gemeente en dank u voor het, tot nu 
toe, in mij gestelde vertrouwen. Hopelijk hebben we 
een goede tijd met elkaar.  
 

Marinus van den Berg heeft voor het pastoraat de 
volgende woorden: 
 

luisterend oor 

 

Ik ontmoette vandaag dokters, huisartsen. 
Hun wachtkamers zitten vaak vol. Steeds meer men-
sen doen een beroep op hen. Vaak zijn er maar tien 

minuten beschikbaar. 
 

In een wereld van stoere taal 
in een wereld van doeners 

in een wereld van oplossers 
waar alles onder controle moet zijn 

 

in die wereld is weinig ruimte 
voor kwetsbaarheid 

voor een tijdje niet mee kunnen 
voor vragen die zelfs de nacht beheersen 

 

Er is dringend behoeft aan luisterkamers. 
  

Samenzijn Antoniushove donderdag 12 november. 
Graag nodigen ouderling mevr. Carelien Lensink en ik 
u uit voor een gespreksmiddag in de Antoniushove. 
We komen samen op de benedenverdieping, in de 
zaal achter de kapel. Het samenzijn begint om 14.30 
uur en iedereen die in of in de omgeving van de An-
toniushove woont is van harte uitgenodigd. 
Er is plaats voor velen! Voelt u zich welkom. 
                                     Kerkelijk werker Gaatske Braam 

Eeuwigheidszondag 2015 
Ieder jaar gedenken we in onze kerk aan het 
einde van het kerkelijk jaar hen die ons in het 
afgelopen jaar ontvielen en hen die achterblij-
ven.  
 

Ook dit jaar willen we op Eeuwigheidszondag 
stil staan bij leven en eeuwigheid. Als na ver-
loop van tijd het bezoek minder wordt kan het 

stil worden, dan is het goed om samen troost of be-
moediging te mogen vinden in de beloften van God, 
die ons vertellen van dat grotere perspectief, een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
 

Om ons het leven en het sterven in onze gemeente in 
herinnering te brengen willen wij hier in de dienst op 
22 november bij stil staan. Een pas op de plaats om te 
gedenken en om troost en kracht te vinden om onze 
wegen te gaan. 
 

 
 

Had ik je naam in het zand geschreven, 

de wind liet jouw naam niet staan. 

Had ik je naam in het hout gesneden, 

de boom had zich van jouw naam ontdaan. 

Had ik je naam op een steen geschreven, 

de tijd zou jouw naam doen vergaan. 

Daarom heb ik je naam in mijn hart gesloten, 

want daar blijft jouw naam voor eeuwig staan. 
 

De dienst op Eeuwigheidszondag zal plaatsvinden op 
zondag 22 november om 10.00 uur in de Johannes-
kerk. Aan de dienst wordt medewerking verleend 
door de cantorij. Als nabestaande krijgt u in de dienst 
gelegenheid een licht aan te steken om te gedenken.   
 

U bent van harte uitgenodigd! 
 

Gaatske Braam - Posthumus, kerkelijk werker 
ds. Hans Hinkamp 
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Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht bij:               
20 sep. mevr. Oortgiese,  
 Lievelderweg 22 a. 
27 sep. familie Te Paske 
 O. Winterswijkseweg 20. 
   4 okt. familie Van Daatselaar 
 Esstraat 22. 
 11 okt. mevr. De Kruijff 
 Tankweg 5. 
 18 okt. de heer Bosch 
 Dr. Schaepmanstraat 15. 

  
 
Verjaardagen 
 
  5 nov. mevr. G.H. Masselink 
 Hof van Flierbeek 51 c 
 7132 DJ, 84 jaar. 
  7 nov. de heer J.H. Beernink 
 Bilderdijkstraat 5 
 7131 NH, 77 jaar. 
16 nov. de heer F.A.A. Gerritsen 
 Op den Akker 35 
 7131 EA, 77 jaar. 
22 nov. mevr. H.P.V. Penning 
 Biljoenlaan 65/1 
 6825 ES Arnhem. 
25 nov. mevr. W. van der Kieft 
 Huininkmaat 13 
 7131 TJ, 87 jaar. 
26 nov. de heer B.J.W. Smeitink 
 Scheidingsweg 21 
 7137 PA Lievelde,   
 84 jaar. 
      
 

26 nov. mevr. M.P. Deten 
 Aaltenseweg 12 e 
 7131 ND, 79 jaar. 
  5 dec. mevr. J.B.A. Ansink 
 Ds. Van Krevelenstr. 28 
 7131 BX, 82 jaar. 
  5 dec. de heer G.J. van Lochem 
 Hofesch 23 
 7131 TC, 75 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 
 
02 nov.  Communicatie 
  en Kerkbalans  19.30 uur 
04 nov.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Dankdag + thema 19.30 uur 
11 nov.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerkcafé  20.00 uur 
12 nov.  Werkgemeenschap 
  Predikanten  09.00 uur 
  Bloemschikken  19.30 uur 
16 nov.  PVG vergadering 14.00 uur 
18 nov.  Inloopmorgen  09.30 uur 
19 nov.  V & T 
  Pastoor Pikkemaat 20.00 uur 
23 nov.  PVG middag  14.30 uur 
25 nov.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Classis vergadering 
  Achterhoek Oost 20.00 uur 
26 nov.  Bloemschikken  19.30 uur 
27 nov.  Open Tafel  11.30 uur 
   

 

Bloemengroet Groenlo 
 
6 september 2015 mevrouw Jongman 
13 september 2015 mevrouw Bannink 
27 september 2015 de heer en mevrouw Abbink 
 
 

Agenda Groenlo 
 
18 november   20.00 uur moderamen 
30 november  20.00 uur kerkenraad 
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Kerkenraadsvergadering Lichtenvoorde 
van 23 september 2015. 
 
Vaststellen jaarcijfers diaconie 2014 
De Jaarcijfers 2014 zijn gepubliceerd in Op 
Weg en hebben ter inzage gelegen in de Jo-
hanneshof. Hierop zijn geen reacties binnen-
gekomen. De jaarcijfers 2014 worden door de 
kerkenraad vastgesteld. 
 

Nagedachteniswand. 
Door Dirk Veerbeek is een nagedachteniswand (boom 
met blaadjes) gemaakt en in de vergadering gepre-
senteerd. Het is een mooi ontwerp, stijlvol en past 
prima in de kerk. Op het blad in de boom komt de 
geboortedatum, roepnaam en achternaam, datum 
overlijden.  

 
 
Het voornemen is om nog een spreuk onder de boom 
te plaatsen. Diaconie neemt dit mee in het overleg 
met Dirk Veerbeek. 
 
Geluidsapparatuur 
Vanwege problemen met de geluidsapparatuur in de 
kerk (ook in combinatie met kerkradio) zal door de 
firma Emseq een nader onderzoek plaatsvinden om 
geluidsapparatuur na te kijken en eventueel te ver-
vangen.  
 
Kerkbalans 2015 
Gemeenteleden die voor 2015 niets of weinig hebben 
toegezegd zijn alsnog via een brief benaderd met het 

verzoek, gezien hun lidmaatschap van de kerk, om 
minimaal een bepaald bedrag toe te zeggen. 
Kascontroles 2014 
Door verschillende kerkenraadsleden in combinatie 
met gemeenteleden zijn onderstaande kascontroles 
uitgevoerd en akkoord bevonden: Johanneshof, PVG, 
Bloemendienst en Vredehof. 
 
Vacatures 
In tegenstelling tot eerdere 
berichten blijft Carelien Lensink 
na dit jaar toch nog een aantal 
jaren ouderling. De kerkenraad 
is hier blij mee. Desalniettemin 
blijven er nog een aantal vacatures over (ouderlingen 
en de functie van scriba). Met diverse gemeentele-
den vinden hierover gesprekken plaats.  
 
Startzondag 20 september 
De startzondag is heel goed verlopen. De inbreng van 
St. Hope was prima en er was een fantastische pre-
sentatie van V&T. Het nieuwe programmaboekje 
2015-2016 is op deze startzondag gepresenseerd en 
uitgedeeld.  
De opkomt na de dienst was ook goed, het was een 
gezellige bijeenkomst waarbij hapje/drankje prima 
was verzorgd. Bea Ton en Marja Koster worden hier-
voor hartelijk bedankt. Opkomst Jongerenkerk was 
teleurstellend en is daarom ook niet doorgegaan (zie 
ook pastorpraat van Hans Hinkamp in de vorige Op 
Weg). 
Bezoek Herold is goed verlopen. In de wandelgangen 
zijn positieve reacties gekomen over de kerkdienst: 
Het was geweldig! 
 
Oecumene 
Hans Hinkamp  is samen met Pastoor Casper Pikke-
maat in overleg met Marianum voor de Passion in 
Lichtenvoorde. Marianum is welwillend hierin en wil 
graag haar medewerking verlenen, maar het is nog 
niet honderd procent zeker of dit doorgaat.  
Hans Hinkamp heeft een uitnodiging gekregen van de 
gemeente voor een overleg omtrent vluchtelingen. 
Samen met Frits Schutten gaat hij hier naar toe. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag van de 
kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opne-
men met de scriba of een ander lid van de kerken-
raad. 
 
                                                            Erik Schokkin, scriba 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Stichting UAF 
Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun 
studie en het vinden van een baan op niveau. Veel 
vluchtelingen studeerden en behaalden hun diploma 
al in het land van herkomst. De diploma’s van deze 
artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele ande-
ren worden hier niet erkend. Daarom is opnieuw 
studeren hun enige kans om zich te ontwikkelen en 
hun talenten te benutten. Dit vergroot ook hun 
maatschappelijke bijdrage. 
 

Helpt u Siham met het opbouwen van een nieuw be-
staan? 

 
 
‘Ik wilde niet vluchten maar de oorlog gaf me geen 
keus’ 
Siham nam als studente in Syrië een radicale beslis-
sing: ze werd vrijwilliger op de ambulance voor het 
Rode Kruis. De collegebanken wisselde ze af met het 
verzorgen van gewonden en het ontwijken van sluip-
schutters in de Syrische stad Homs. Tot ze er door 
alle gruwelijkheden bijna aan onderdoor ging en het 
land ontvluchtte. 
 
‘Je beste wapen is je opleiding’ 
 

Nu bouwt ze met steun van het UAF haar leven in 
Nederland op. Ze is onlangs begonnen met haar op-
leiding International Studies. Want, zoals haar vader 
haar al zei: ‘Je beste wapen is je opleiding.’ 
Wat doen wij voor Syrische vluchtelingen als Siham? 
Veel vluchtelingen die op dit moment naar Nederland 
komen, zijn net als Siham afkomstig uit Syrië. Daar is 
een goed onderwijssysteem. Een groot deel van de 
vluchtelingen is dan ook hoger opgeleid en wil hun 
kennis en ervaring in Nederland inzetten. 
Helaas kunnen zij met hun Syrische diploma niet zon-
der meer aan de slag in Nederland. Ook komen zij 
vaak niet in aanmerking voor studiefinanciering. 
Daarom kloppen ze bij Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF aan. Zij bieden hen steun bij het leren 
van Nederlands, het voorbereiden op de studie, de 
studie zelf en bij het vinden van werk. Zo kunnen ze 
weer een nieuw leven opbouwen en bijdragen aan de 
Nederlandse samenleving. 
https://www.uaf.nl 

Deurcollectes november 
 
1 november Najaarszendingsweek (KIA)  
 
Beurzen voor studenten in Thailand 
Hendrie van Maanen werkt namens Kerk in Actie als 
docent aan het Mc Gilvary institute of Theology in 
Thailand. Hij doceert het vak Nieuw Testament en 
zijn vrouw Adriane de Fijter houdt zich bezig met de 
problemen van internationale migratie, wat belang-
rijk is met grote aantallen vluchtelingen uit o.a. buur-
land Myanmar. Naast de steun voor het werk van 
Hendrie stelt Kerk in Actie ook beurzen beschikbaar 
voor studenten vanuit Thailand, Myanmar, Laos, 
Cambodja, Nepal en Zuidelijk China om te studeren in 
Engeland of Amerika. Kerk in Actie hoopt in 2015 vijf 
studenten deze kans te geven. 

 
4 november Eigen project diaconie 
 
8 november Orgelfonds   
 
15 november Diaconaat (PKN)  
 
Zonder verblijfsvergunning in Nederland 
Waar kun je in Nederland terecht zonder verblijfsver-
gunning? Bij de ‘Wereldhuizen’! Wereldhuizen is een 
diaconaal initiatief dat mensen ondersteunt die geen 
verblijfspapieren hebben, omdat hun aanvraag is 
afgewezen, zij slachtoffer zijn geworden van men-
senhandel of hoopten op een beter leven in Neder-
land. Bij Wereldhuizen ontvangen zij sociaal juridi-
sche ondersteuning, taalcursussen, fietslessen, medi-
sche zorg en trainingen voor het opzetten van een 
bedrijfje. Bovenal biedt Wereldhuizen een luisterend 
oor! 

 
22 november Cantorij 
 
29 november Algemeen kerkenwerk  
 
Opbrengsten collectes september 
 
6-sep Plaatselijk jeugdwerk   € 64,58  
13-sep De Glind    € 82,80  
20-sep Vredeswerk (PKN)   € 73,62  
27-sep Koffie Johanneshof   € 44,10 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 

https://www.uaf.nl/
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Pastoor Pikkemaat over de sacramenten. 
19 november 
 
Kent de Protestantse Kerk twee sacramenten 
(doop en avondmaal), de Rooms-Katholieke 
Kerk telt er maar liefst zeven. Sacrament, een 
gewijde handeling. Afgeleid van het Latijnse 
woord 'sacramentum' dat (geloofs)geheim 
betekent. Hoe brengen sacramenten ons dich-
ter bij het geheim van geloof? Hebben sacra-
menten een mystieke, werkzame kracht? 
Over deze en andere vragen komt pastoor 

Casper Pikkemaat spreken in de Johanneshof. Over 
achtergronden en geschiedenis. Over verschillen en 
overeenkomsten in de verschillende kerkelijke tradi-
ties. Het belooft een boeiende en  leerzame avond te 
worden.  

 

Hierbij de uitnodiging om deze avond bij te wonen. 
Natuurlijk bent u altijd welkom, maar als u zich van te 
voren opgeeft hebben we een idee op hoeveel men-
sen we mogen rekenen.  
 
Leiding  Pastoor Casper Pikkemaat  
 
Locatie  Johanneshof 
 
Dag / datum donderdag 19 november 
 
Tijd  20.00 - 22.00 uur 
 
Info  Sjors Tamminga, tel: 0544-372752 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
                              
 
 

 
 

Bevestiging nieuwe predikant te Groenlo 
De uitnodigende  klokken en de mooie zonnige 
herfstdag van 4 oktober j.l. brachten ons hele-
maal in de stemming voor een bijzondere en 
feestelijke zondagmiddagdienst in de Oude 
Calixtus te Groenlo. 
Na anderhalf jaar vacant te zijn geweest als 

Hervormde Gemeente van Groenlo, mochten we in 
een hartverwarmende dienst, de bevestiging en in-
trede vieren van onze nieuwe predikant Ds. Wim 
Blanken uit Zutphen.  Een extra woord van welkom 
was er voor zijn echtgenote, zijn kinderen, kleinkin-
deren, familie, vrienden en de genodigden, naast de 
eigen gemeenteleden. ...............................................                                                                        
Ds. Tinus Gaastra uit Ruurlo, tevens consulent en 
voor ons een bekend gezicht als oud predikant van 
Groenlo, deed de bevestiging.                   

 
Voor een prachtig muzikale omlijsting zorgde het 
koor "The Voices", o.l.v. Hannie Abbink, met als bege-
leider op piano haar man Joop Abbink, tevens  orga-
nist. Bij het officiele gedeelte : DE DIENST VAN DE 
VERBINTENIS, werd aan de Gemeente gevraagd, Ds. 
Blanken in ons midden te aanvaarden als voorganger 
en hem terzijde te staan en in onze gebeden te ge-
denken.       

Na de handoplegging door Ds. Gaastra, zongen we 
het vijfde couplet van lied 157a: Ga ons met liefde 
voor, roep met ons om gehoor, gehoor bij God te 
vinden etc.                                                                                                    
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Hierna kreeg Ds.Blanken de Stola in de kleur ROOD 
omgeslagen door diaken Roos Weetink. De kleur voor 
deze dag was ROOD: de kleur van "het Vuur" van de 
Geest die ons bezielt en aaneensmeedt.  
                     

 
 
De overhandiging van de Bijbel werd gedaan door de 
ouderling van dienst Gerrit Wiggers. 
Als nieuw bevestigd predikant kon Ds. Blanken nu 
voorgaan in het gedeelte : "de Schriften, gelezen, 
gezongen en uitgelegd".  
 

 
 
 

Het kernpunt bij de uitleg en verkondiging was geko-
zen uit Marcus 10:1-12 ; Na een scheiding kan men 
weer bouwen aan een nieuw huis met zin en beteke-
nis. Er is weer vreugde om te leven.  Uit Handelingen 
2, werd de betekenis van "de Vier Pilaren waar de 
kerk op rust" benadrukt.                     
Ds. Blanken noemde tot slot nog: het bouwen aan 
een kerk, waar samenlevingsvragen als geloof wor-
den opgevat. "Het werk van de Geest" zoals, de smit 
het ijzer in het vuur houdt totdat het in een goede 
vorm buigt. Het samen optrekken in Gods gefun-
deerde zegen.                                                                                              
De dienst eindigde met een samen gezongen zegen-
bede en luisterden we nog naar de prachtig gezongen 
laatste twee liederen van het koor nl. : The Lord Bless 
you en Song of Peace (Dona Nobis Pacem).  
 

 
 
Ankie Spekkink-Elburg, lid van de kerkenraad, was 
deze middag ceremoniemeester, zij leide ons op een 
gepaste manier door deze middag. 
Er hadden zich vier sprekers opgegeven voor de toe-
spraak, als eerste de zus van Ds.Blanken. De twee 
rode rozen en de doos pepermuntjes die ze overhan-
digde stonden symbool voor de overleden (trotse) 
ouders, die er op deze wijze toch ook een beetje bij 
konden zijn. Ze eindigde met de lijfspreuk van Fran 
ciscus van Assisi : VREDE EN ALLE GOEDS 
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Namens de Kerkenraad van Lichtenvoorde sprak de 
heer Sjors Tamminga. Hij stak in de eerste plaats de 
loftrompet op voor Hans Bragt en Joop ter Horst, 
voor het vele werk en het doorzettingsvermogen om 
deHervormde Gemeente van Groenlo weer een im-
puls te geven door het vinden van een eigen predi-
kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De derde spreker, Ds. Tinus Gaastra vond, dat hij 
eigenlijk met vier petten op sprak nl: namens de Clas-
sis Achterhoek Oost, namens het samenwerkingsver-
band met Lichtenvoorde, als consulent en als oud 
predikant.  
 

Hij heette Ds. Blanken hartelijke welkom en hoopte 
op een goede en vruchtbare samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkrentmeester Hans Bragt sprak als voorzitter van 
de Kerkenraad. Hij bedankte iedereen voor de me-
dewerking en vertelde over de voorgeschiedenis en 
moeilijke weg die gegaan is, om toch weer een eigen 
predikant in ons midden te kunnen hebben. Al bij een 
eerste ontmoeting voelde het heel goed. Ds. Blanken 
is voor 45 procent, voor 3 jaar met de kerk in Groenlo 
verbonden. Hij blijft in Zutphen wonen. De Hervorm-
de Gemeente wordt nog geïnformeerd over de werk-
verdeling.   

Na de dienst was er uitgebreid de tijd om dominee 
Wim Blanken en zijn vrouw de hand te schudden en 
welkom te heten. Het werd een gezellig samenzijn 
met koffie+ en een drankje in de mooie "Oude Calix-
tus"  die, zoals Ds. Blanken het al noemde, de mooie 
betekenis heeft:  ZIJ, die eer aandoet. 

Nancy Corts 
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ISRAELZONDAG JOHANNESKERK 
 
Zondag 4 oktober: feestelijke doopdienst én Israël-
zondag én de Cantorij én muzikale medewerking van 
Johan en Jan Meerdink en Bas Tieltjes. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Deze zondag is ook het nieuwe doopbord/boom (ca-
deautje van de leiding van de kindernevendienst ) in 
gebruik genomen. Dirk Hulshof staat er als eerste op!  
 
Het ‘oude’ doopbord waarop in de doopdienst de 
naam van de nieuwe dopeling werd geschreven was 
nagenoeg vol. 

 

 
Doop- schrijfbord 2003- juli 2015 

 
Voor meer foto’s of video’s, kijk even op onze face-
book-pagina, o.a. te bereiken via onze website: 
www.pkn-lichtenvoorde.nl. 
 
                                                                         Erik Schokkin 
 
 
 

 
 
 

Het zaadje ontkiemt niet in het licht, het 
heeft het donker nodig om naar het  
licht te kunnen groeien. 
 

Anoniem 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
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HVD middag te Groenlo 
In een vrolijke ontspannen sfeer werd donderdag 8 
oktober j.l. weer een begin gemaakt aan de HVD sa-
menkomsten van dit seizoen. Voor de "vrolijke noot" 
van deze middag zorgde  het duo "de Mölledeerns" 
met hun trekharmonica.                             
Voordat het zover was werden we eerst welkom ge-
heten door Harmien Raspe namens het bestuur in 
nieuwe samenstelling. Als voorzitster had Ina Slot-
boom al afscheid genomen, maar nu gaat het bestuur 
deze taak bij toerbeurt vervullen. Als nieuw bestuurs-
lid werd Hannie Abbink welkom geheten. Fijn, dat de 
lege plaats weer is ingevuld en Ina nogmaals bedankt, 
jij kunt nu vanuit de positie als gast van de middagen 
gaan genieten. Harmien opende deze middag offici-
eel met het mooie gedicht: Mensen hebben mensen 
nodig. 
Na de koffie/thee was de tijd voor De Mölledeerns, 
de dames Diny Berenpas uit Vorden en Linie Esselink 
uit Barchem zaten al klaar met hun harmonica. Als 
leden van de Harmonicagroep, "de Möllespeulers" 
besloten ze als duo, optredens te gaan verzorgen 
voor verenigingen en verzorgingstehuizen.  

 
Hun keuze voor een naam was snel gemaakt als "de 
Mölledeerns" en dit was hun eerste optreden in 
Groenlo, met de wens ons een gezellige middag te 
bezorgen. Echte meezingers stonden op het repertoi-
re veelal bekend uit de tijd van weleer. Tussendoor 
wisten ze met gezellige sketches het geheel aan el-
kaar te praten. De veelzijdigheid van de ouderwetse 
schort kwam b.v. ludiek ter sprake, zo handig voor: 
zweetdruppeltjes afvegen, tranen deppen, eieren in 
dragen, appels oprapen, als stofdoekje, je kleding 
voor vetspetters behoeden dus minder wasgoed, 
pannenlap enz. Welk modern middel heeft zoveel 
handige functies ineen? Allerlei liedjes passeerden de 
revue, die we uit volle borst mee mochten zingen 
zoals: Faria, Hoor de muzikanten, Ameland, Rode 
rozen en vele anderen, alles begeleid op Harmonica. 
Het was een middag van lachen en zingen maar...., 
ook van veel herkenning uit de tijd dat we nog niet 
door TV, Ipad, mobile telefoon en computer in beslag 
werden/worden genomen. Het laatste lied was zelfs 

het Gelders Volkslied, waarbij herinneringen boven-
kwamen uit onze jeugd, toen we dat nog leerden op 
de lagere school en vaak bij Koninginnedag moesten 
zingen. 

 
Een gezellige middag, waarvoor de Mölledeerns har-
telijk werden bedankt met een bloemetje+.                                              
Rond half vijf werd de samenkomst afgesloten met 
de mededeling dat de volgende HVD middag is op 12 
november a.s. weer in de Orangie. De melodietjes 
gingen nog wel een stukje met ons mee, ze waren 
nog niet helemaal uit onze gedachten bij het naar 
huis gaan. 
                                                                          Nancy Corts 

 
 
Programma HVD 2015 – 2016 Groenlo 

 

12 november   
Op 4 oktober is onze nieuwe predikant, ds. Wim 
Blanken bevestigd in de Oude Calixtus. Vanmiddag is 
hij te gast bij de HVD bijeenkomst en zal hij iets over 
zichzelf vertellen. Ook is het dan mogelijk om kennis 
te maken met ds. Blanken. 
 
17 december.  
Dan is de jaarlijkse kerstviering.  
 
Waar zijn de bijeenkomsten? 
De middagen vinden evenals vorig jaar plaats in het 
zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel 
156. We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur. 
We hopen weer velen van u te zien op donderdag 12 
november. 
 
Het bestuur wenst u fijne middagen toe! 

Bestuur van de HVD 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Met een welkom aan alle aanwezigen en een medita-
tie uit Psalm 56: “Tranen geteld” opende mevrouw 
De Bruijn deze middag. Samen zongen we een lied: 
“de Heer is mijn Herder”. Het beloofde een ontspan-
nende middag te worden waarbij we naar muziek en 
zang konden luisteren.  
Het duo “Weerkommen” zou deze middag voor ons 
optreden. Het waren de heer Vincent Stapelbroek en 
zijn vrouw Marjo die samen een heel goede invulling 
gaven aan deze middag. 
Vincent was de toetsenist, zanger  en bespeelde ook 
een mondorgel. Zijn vrouw Marjo zong en onder-
steunde met ritmische slaginstrumenten. Hun prach-
tige stemmen pasten goed bij elkaar. 
Veel werd in het Achterhoeks dialect gedaan wat de 
mensen echt konden waarderen. Soms werd er volop 
meegezongen wat ook aangemoedigd werd door de 
muzikanten.  
Herkenbare liedjes waren o.a. 
* Een boer wol naor zien naober gaon 
* Daar bij die molen 
* Liedjes uit Ja zuster nee zuster enz.  
Af en toe kregen we tussendoor ook mooie gedichten 
te horen van Marjo.  
Na een pauze met thee en koffie vervolgden ze met 
het tweede deel van hun repertoire, ook weer met 
liedjes en  meezingers. 
Een fijne middag kwam teneinde en de muzikanten 
kregen een flink applaus als dank. 
Onze voorzitster Mevrouw De Bruijn bedankte voor 
de fijne middag en wenste iedereen een wel thuis. 
We hopen allen ook weer te ontmoeten op onze 
eerstvolgende middag 23 november a.s.  
   
  
          Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                      Annie Bosman 
 
 
 

Eerstvolgende PVG-middag 
23 november om 14.30 uur 
Ds. H. Hinkamp vertelt over 
Stichting Oost-Europa Hulp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doopdienst Johanneskerk op 15 november 
Op 15 november is er een doopdienst in de Johan-
neskerk. Ouders die een kind willen laten dopen kun-
nen nog tot 7 november contact met mij opnemen. 
 

ds. Hans Hinkamp 

 
Giften 
 
Mevrouw J. ter Haar ontving 2 x € 10,= bestemd voor 
de ouderling bloemendienst. Mevrouw G. Braam 
ontving € 10,= voor de kerk. De PVG ontving € 10,= 
via mevrouw J. Wansing en eveneens € 10,= via me-
vrouw T. De Jongh. Ook kwam er € 10,= binnen via de 
bank bestemd voor de ouderling bloemendienst. 
Hartelijk dank! 
 
 

Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling in november is op zaterdag de 
28ste van 09.00 tot 12.00 uur  in de Ni’je Wehmerhof, 
Rentenierstraat 20. 

 
 

Er zijn twee manieren om licht te ver-
spreiden, je kunt zelf de kaars zijn 
of de spiegel die haar licht  
weerkaatst.  

 

Anoniem 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Drieduizend bijbels voor de Golfstaten 
 
Het contrast tussen rijk en arm kan bijna niet groter 
zijn dan in de Golfstaten. Je ziet er ferrari’s, torenho-
ge hotels en de mooiste villa’s, maar ook stoffige 
zandvlakten en aftandse gebouwen waar arbeidsmi-
granten uit onder andere India, de Filippijnen en Sri 
Lanka zijn neergestreken. 
Ver van hun familie en in de hitte maken deze arbei-
ders lange werkdagen. Het Nederlands Bijbelgenoot-
schap helpt mee aan de verspreiding van bijbels in de 
moedertaal van deze mensen.  Want de Bijbel geeft 
hoop en steun. 
 
2,5 miljoen christelijke migranten 
Onder deze migranten zijn zo’n 2,5 miljoen christe-
nen. De Arabieren, zelf moslim, tolereren dat christe-
lijke migranten in kerken samenkomen. Deze bevlo-
gen christenen vormen hechte gemeenschappen die 
veel nieuwe mensen aantrekken. Maar ondanks de 
groei is er weinig geld. Een eigen bijbel kunnen de 
meeste arbeidsmigranten niet betalen. Daarom ver-
spreiden de medewerkers van het bijbelgenootschap 
in de Golfstaten gratis bijbels in de taal van de mi-
granten, en geven ze de training ‘bijbelverhalen ver-
tellen’. Ver weg van hun thuisland vinden christenen 
hier hoop. ‘De Bijbel raakt me zó, dat wil ik doorge-
ven’. 
 
Het verhaal van Salomon 
Salomon: ‘Ik kom uit India, waar ik opgroeide als hin-
doe. Ik was geen lieverdje: ik bedreigde mensen en 
gebruikte geweld. Uiteindelijk belandde ik in de ge-
vangenis, waar ik ernstig ziek werd. Eenmaal op vrije 
voeten was ik nog steeds doodziek. Vragen over le-
ven na de dood achtervolgden me. In die tijd ont-
moette ik een christen. Hij las de Bijbel met me en 
vertelde over Gods redding. Na een tijdje kwam ik tot 
geloof en liet ik me dopen. In die periode had ik veel 
schulden opgebouwd. In de Bijbel las ik ook dat God 
juist mensen helpt die niets hebben, bijvoorbeeld in 
het verhaal over de hongersnood in het beloofde 
land. En inderdaad, God opende een deur voor me 
om naar de Golfstaten te gaan. Zes jaar werkte ik als 
arbeidsmigrant voor een heel laag salaris, dag in dag 
uit in de hitte. Maar ik bleef trouw aan het werk dat 
me gegeven was en kon mijn schuld afbetalen. Na zes 
jaar opende God een nieuwe weg voor me, ik kon als 
voorganger gaan werken in een van de Golfstaten. 
Hierdoor kan ik immigranten bemoedigen met het 
woord van God. De stroom arbeiders groeit en ik ken 
hun nood! Ze zijn op zoek naar woorden van waarde, 
en de Bijbel kan ze die geven.  

Dankzij de steun van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap kan ik ze een bijbel in hun eigen taal overhan-
digen. Bijvoorbeeld in het Hindi (India), Amhaars 
(Ethiopië) of Tamil (Sri Lanka). Op de fiets bezoek ik 
de migranten en vertel ze over het evangelie. Mijn 
gebed is dat zij dankzij de Bijbel ontdekken dat Jezus 
ze hoop kan geven.’ 
Lees meer op www.bijbelgenootschap.nl/bijbels-
voor-de-golfstaten 
Hier kunt u ook een gift geven voor het werk in de 
Golfstaten. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
                                                                                                                       
        
 

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

 

Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer F. van Doorn tel. 37 27 00 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

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

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp    
tel.  377300 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbels-voor-de-golfstaten
http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbels-voor-de-golfstaten
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 6  december 2015. Kopij 
moet uiterlijk maandag 23 november om 12.00 uur zijn 
ingeleverd via email naar: kopij@kerkbladopweg.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
Internet: www.kerkbladopweg.nl 
 

Bezorging: B.W. Scholten, tel. 0544- 37 34 60 
 

Redactie  Op Weg 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 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 2015 
Wijk ouderling/coördinator tel. nr. 
  1.  mevr. G. Boschman     37 35 59 
        mevr. J. Hulshof           37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer            48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink          37 24 14 
  4.  dhr. F. van Doorn        37 27 00 
  5.  mevr. J. Rouwhorst     37 36 62 
  6.  mevr. G. ter Haar        37 20 91 
                mevr. T. de Bruijn        37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof         35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge   37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes          37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge    37 31 97  
12.  mevr. J. ter Haar         37 15 28 
wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Penningmeester Kerkrentmeesters: G.W. Koster,  
Van Raesfeltstraat 44, 7131 GD Lichtenvoorde, 
tel. 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   
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 november    
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink 
Welkom: de heer Schokkin 
Deurcollecte: Najaarszendingsweek 
 

woensdag 4 november    
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
Dankdag 
Deurcollecte: St. Hope (project Diaconie) 
 

zondag 8 november    
10.00 uur mw. G.H. Braam 
Welkom: de heer Koster 
Deurcollecte: Orgelfonds 
 

zondag 15 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer Wildenbeest 
Deurcollecte: PKN, diaconaat 
 

zondag 22 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Eeuwigheidszondag, kindernevendienst 
m.m.v. de Cantorij 
Welkom:  de heer Schokkin 
Deurcollecte: Cantorij 
 

zondag 29 november    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Eerste zondag van Advent 
Welkom: de heer Niewold 
Deurcollecte: Algemeen Kerkenwerk 
 

zondag 6 december    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Tweede zondag van Advent 
Welkom: mevrouw de Bruijn 
Deurcollecte: Pastoraat 
 

 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken 
 in de Johanneshof. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   
Kindernevendienst op zondag 22 november 
 

 
 
 

 
Groenlo 
 
zondag 1 november 
10.00 uur: ds. M.H. Willems-Joosten,  
oogstdankdienst 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: diaconie, Najaarszendingsweek 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 

zondag 8 november 
10.00 uur: ds. W. Blanken, Heilig Avondmaal 
Welkom: mevrouw Bartels 
Deurcollecte: kerkvoogdij, onderhoud begraaf-
plaats 
 

zondag 15 november  
10.00 uur: ds. M.H. Willems-Joosten 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: diaconie, kerk in actie 
 

zondag 22 november 
10.00 uur: ds. W. Blanken, Eeuwigheidszondag 
Welkom: mevrouw Weetink 
Deurcollecte: kerkvoogdij, werk in eigen ge-
meente 
 

zondag 29 november 
10.00 uur: de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde, 
Eerste zondag van Advent  
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg 
Deurcollecte: diaconie, missionair werk en kerk-
groei  
 

zondag 6 december 
10.00 uur: ds. W. Blanken,  
Tweede zondag van Advent, Heilig Avondmaal 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: kerkvoogdij, pastoraat 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 

17.00 uur: Oecumenisch avondgebed in de NH 
Calixtuskerk 
 

woensdag 11 november en 
woensdag 25 november 
19.00 uur Taizéviering in de NH Calixtuxkerk 


