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Woord van waarde 
 

Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 

nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 

Dit Woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs.  

Het vindt gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 

Lied 326 
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Die Kerk, die komt er wel.  
 
Drie weken geleden. Een schoolgebouw waar 
de Nederlands Gereformeerde Kerk Veenen-
daal, de kerk van mijn nichtje, haar diensten 
houdt. Kleine Fenna wordt gedoopt. Op weg 
erheen, we zitten al in de auto, zeg ik ineens 
tegen Geert: "O gut, ik heb een lange broek 
aan, zou dat wel kunnen?" (Beetje vooroordeel 
naar aanleiding van de naam van de kerk mis-

schien?) Nou, die broek kan best. Tussen drommen 
mensen, ouderen en vooral ook veel jongeren, gaan 
we naar binnen. En we hebben een geweldige dienst. 
Als het tijd is voor de nevendienst  worden op de 
beamer meerdere punten in de kerk aangewezen 
waar de kinderen, al naar gelang hun leeftijd, zich 
kunnen verzamelen. Voor mijn gevoel vertrekt zeker 
een derde van de aanwezigen, zoveel kinderen. En 
wat er overblijft is ook voor een groot deel nog best 
jong. Na de dienst vertelt een jong stel over het ont-
wikkelingswerk dat ze gedaan hebben en weer gaan 
doen. Bij de ingang dozen vol levensmiddelen inge-
zameld voor de voedselbank. Als ik op de site van de 
kerk kijk lees ik: een afsplitsing van de NGK Ede. Niet 
afgesplitst omdat er ruzie was, maar omdat de kerk in 
Ede te groot werd! Veenendaal heeft 550 leden. Iets 
minder dan de helft is 21 jaar of jonger. De gemid-
delde leeftijd ligt tussen de 29 en 30 jaar. Een orgel is 
er niet. Alleen jonge mensen die met hun instrumen-
ten voor begeleiding zorgen. En na de dienst, net als 
bij ons, gezellig koffiedrinken. En de doopouders feli-
citeren. De liederen? Psalmen, gezangen, opwek-
kingsliederen, een mengelmoes van allerlei stromin-
gen, uit allerlei kerken. Wat een feest! 
 
Twee weken later. Het dorpskerkje in Almen. PKN. 
We kerken er bij iemand die met ons de cursus  theo-
logische vorming volgde. Eén van ons is er samen met 
haar 17-jarige dochter. Die dochter is de enige jonge-
re. Denk dat de eerstvolgende in leeftijd rond de 
veertig is. Of iets ouder misschien? Dus geen neven-
dienst. Wel een heel mooi orgel, enthousiast be-
speeld door de organist. Er zullen tussen de vijftig en 
zestig mensen zijn.  Ook dit keer een duidelijke bood-
schap. De voorganger is dominee van Doorn die ons 
les gaf de afgelopen jaren. Naar aanleiding van de 
bergrede waarin Jezus ons voorhoudt dat het gewoon 
is als je goed bent voor wie je kent, dat het gewoon is 
als je lief hebt wie je vrienden zijn. " Doe méér dan 
het gewone", is de boodschap. Ook daar na de dienst 
samen aan de koffie.  
 
Ons kerkje. Een groep enthousiaste mensen die op 
zondag en door de week bij elkaar komen. Meer een 
groep als in Almen. Met toch ook weer een eigen 

sfeer. Een eigen huisstijl kan je misschien zeggen.  
Afgelopen week begonnen aan alweer een nieuw 
kerkelijk winterseizoen.  
 
 
Heel soms bekruipt me het gevoel van: hoe moet dat 
in de toekomst toch met onze kerk? Er is ook al een 
werkgroep die zich buigt over die vraag, en die ons 
uitnodigt erover mee te denken na de dienst op 5 
november, op Dankdag. Maar na die zo verschillende 
diensten de afgelopen maand dacht ik ineens: Marja, 
waar maak je je druk over. Die kerk, die komt er wel. 
Misschien anders, misschien ergens anders soms, 
maar als je die jonge mensen in Veenendaal ziet, of 
ook her en der op andere plaatsen, dan is dat het 
bewijs dat de kerk, dat Gods Kerk, sterk  genoeg is om 
te overleven. Niet de kerk van Veenendaal. Niet de 
kerk van Almen. Niet de kerk van Lichtenvoorde. 
Maar Gods Kerk op aarde. Niet aan een plaats ge-
bonden. Niet aan een  land gebonden. Niet aan een 
werelddeel gebonden.  
 
Zolang er mensen zijn die 'meer dan het gewone' 
willen doen, binnen of buiten de kerk, in het groot of 
in het klein, komt het wel goed.  Zoals de predikant in 
Almen ons zei: "Tel al die goede daden eens op, zet al 
die mensen die 'meer dan het gewone' doen eens bij 
elkaar, dan zal je zien hoeveel dat er zijn. Dat dat er 
meer zijn dan die slechte daden, dat dat er meer zijn 
dan die boosdoeners. Maar ze halen de kranten niet. 
Vandaar dat je ze zo gemakkelijk uit het oog verliest." 
En verder zei hij: "Mensen, stof je ziel eens af  en kijk 
eens waar je komende week 'meer dan het gewone' 
kan doen." En ik denk: "Dan komt het wel goed met 
Gods aarde, dan komt het wel goed met Gods Kerk".  
                                                                                      marja 
 
Een volk op weg gezet 
om vrede tegemoet te gaan: 
de toekomst die is aangezegd, 
moet doorverteld, verstaan, gedaan. 
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? 
Wij gaan. 
 
Wat wordt gezongen onderweg? 
Een levenslied tegen de dood: 
'Hij heeft de groten neergehaald 
en kleine mensen maakt Hij groot'.  
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, 
zingen elkaar de toekomst in. 
Wij struikelen en staan weer op: 
Iedere dag een nieuw begin. 
 
(lied 1002:  het refrein en vers 4) 
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
 

Zo… het kerkseizoen 2014-2015 is officieel van 
start gegaan. Met eerst de Lichtenvoordse 
kermis als een soort ankerpunt in de tijd en 
daarna de Startzondag in de Johanneskerk en 

de Johanneshof is nu alles weer begonnen: PVG, J-
kerk, cantorij, Kindernevendienst en natuurlijk een 
nieuw en uitgebreid programma van Vorming en 
Toerusting. Op de website van onze kerk 
(www.kerkbladopweg.nl) en onze eigen Facebookpa-
gina(PKN Lichtenvoorde) kunt u er alles over vinden. 

 
Daarnaast was er het bezoek van zo’n twintig perso-
nen aan Herold. Hier werd het 150 jarig bestaan ge-
vierd van de Evangelisch Lutherse gemeente in 
Herold. Vanuit Lichtenvoorde was er een groet (met 
uiteraard onze gelukwensen) en er waren geschen-
ken: een Duits – Nederlandse liedboek, om samen uit 
te zingen. En als tweede geschenk: een verkleinde 
kopie van een glas-in-lood raam uit de Johanneskerk:  
de doop van Jezus in de Jordaan. Deze kopie is net 
zoals het mooie exemplaar in de Johanneshof weer 
vakkundig gemaakt door Jan Lensink (waarvoor heel 
hartelijk dank!). 
Nu het nieuwe seizoen weer in gang is gezet betekent 
dat automatisch dat de agenda zich weer snel vult 
met de verschillende lopende zaken (en soms ook 
wat minder lopende zaken). De grote uitdaging is 
ieder jaar om het overzicht te behouden en structuur 
aan te brengen in de verschillende werkzaamheden. 
Al met al staat er weer heel wat te gebeuren. Maar 
uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om dat we 
maar zoveel mogelijk dingen organiseren. We hopen 
uiteraard dat het in een behoefte voorziet. Of dat nu 
een behoefte is aan ontmoeting of behoefte aan be-
zinning/verdieping. Natuurlijk kunnen beide ook uit-
stekend gecombineerd worden! 
Als kerkenraad horen we graag wat u van al deze 
dingen vindt. Daarom willen we dit najaar graag met 
u in gesprek. Op 5 november, na de dienst van Dank-
dag, zal er een avond komen om hier over door te 
spreken en om de plannen neer te leggen voor de 
toekomst. Want geloven is vooruitzien! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

Pastorpraat  Gaatske Braam 
 

Nieuwe datum korte informatiebijeenkomst 
De vorige keer was ik te vlot met de datum voor een 
korte informatiebijeenkomst betreffende de   ge-
sprekskring: leven met verlies, daarom een nieuwe 
datum:  dinsdag 7 oktober om 19.00 uur in de Jo-
hanneshof. Op blz. 5 van het programma boekje van 
de commissie Vorming en Toerusting vindt u informa-
tie over deze gesprekskring.  Aanmelden voor deze 
kring kan t/m zondag 26 oktober 2014. 

 

Bezoekwerk 
Mocht u bezoek van mij, op korte termijn, op prijs 
stellen, dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, (zie tele-
foonnummer achterin uw kerkblad) of via uw ouder-
ling of contactpersoon laten weten.  
 

Ontmoeting in de Antoniushove op 23 oktober  
Zoals beloofd ook in het najaar en wel op donderdag 
23 oktober een ontmoeting in de Antoniushove,  in 
de zaal achter de kapel. (begane grond) 
Eenieder die in of rond de Antoniushove woont is van 
harte uitgenodigd. Het programma begint om half 
drie en duurt tot ongeveer kwart voor vier.  
Vanuit verschillende hoeken wordt een bepaald the-
ma belicht. Laat u verrassen! 

 

Meeleven met  
Meeleven met alle zieken in het ziekenhuis, ver-
pleeghuis,  de zieken thuis en de mensen om hen 
heen.  
Meeleven met hen die wachten op de uitslag van 
onderzoeken en met hen die een behandeling onder-
gaan.  
Meeleven met de mensen die in spanning afwachten 
of ze nog huishoudelijke hulp blijven houden en zo ja, 
voor hoeveel uur.  
De bezuinigingen in de zorg worden steeds meer 
voelbaar. Vooral de onzekerheid maakt onrustig.  
U allen veel sterkte gewenst en Gods nabijheid. 
Of, om met de woorden van ds. André F. Troost te 
spreken: 
Ik ben erbij – zo wil Hij heten     
die met u gaat door de woestijn, 
die nog geen musje zal vergeten –   
die draagt wie diep gevallen zijn. 
 
Ik ben erbij – zo wil Hij heten,   
die leed, meer dan wij ooit doorstaan. 
Ik ben erbij – en gij zult weten  
dat u een herder voor zal gaan.   
 
Met een bemoedigende groet voor u , voor jou,  
                                      Gaatske Braam, kerkelijk werker 

 

http://www.kerkbladopweg.nl/
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Kerkdiensten uitgelicht 
Deze maand zijn er een aantal kerkdiensten met een 
bijzonder karakter. Goed om er even uit te lichten 
 
Oecumenische dialectviering 4 oktober 
Op 4 oktober a.s. zal de eerste oecumenische dialect-
viering in Lichtenvoorde worden gehouden. De dienst 
zal plaats vinden in de St.Bonifatiuskerk om 19.00 
uur. 
Alle teksten en liederen zijn  in het Achterhoeks  dia-
lect! Voorgangers in deze bijzondere viering zijn: ds 
Hans Hinkamp en pastor Hetty Bresser. 

In deze dienst kijken we naar het leven van de heilige 
Franciscus van Assisi. Aan hem danken we de uit-
drukking vrolijke Frans, zijn aandacht voor mens en 
dier is wereldwijd bekend! Van harte welkom! 

 

Bijbelzondag  
Op 19 oktober verleent de werkgroep van het Neder-
lands Bijbelgenootschap (NBG) medewerking aan de 
dienst. Met de uitgave van ‘de Bijbel in gewone taal’ 
is dat een goede gelegenheid te kijken naar passende 
taal. Dit naar het uitgangspunt van het NBG: bron-
tekst getrouw en doeltaal gericht. 
Deze keer kijken we met een Achterhoeks oog naar 
gewone taal en zal de dienst plaatsvinden in de 
streektaal. 

 

AKZ-dienst 
Op 26 oktober is er weer een AKZ-dienst: Anders Kerk 
Zijn. Met jong en oud her en der verspreid over Jo-
hanneskerk en Johanneshof wordt het een kleurrijke 
dienst. Met medewerking van Gaatske Braam en ds. 
Hans Hinkamp, de kindernevendienst en de J-kerk. 

Agenda Lichtenvoorde 

 

01 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
08 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
09 okt.  Bloemschikken  19.30 uur 
13 okt.  Vergadering PVG 14.00 uur 
  Vergadering KRM 20.00 uur 
15 okt.   Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
16 okt.  V&T  Joke Westra 
  geestelijk verz. SKB 20.00 uur 
20 okt.  PVG middag  14.30 uur 
22 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Moderamen  19.30 uur 
23 okt.  Bloemschikken  19.30 uur 
29 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
 
 

 
 

  
 

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
College van 
kerkrentmeesters 
 
 
oktober 2013 
 

 

 
UITLOTING OBLIGATIES 

 
 
Per 1 december 2008 heeft het college van 
kerkrentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per 
1 december 2014 conform de voorwaarden de twee-
de aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al 
plaatsgevonden. 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een 5 is, zijn vanaf 1 december 
2014 betaalbaar met de opgebouwde rente. 

 

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is €  57,50 voor elke ingeleverde obli-
gatie eindigende op nummer 5.  

 

De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op maandagavond 1 december a.s. 
tussen 19.00 en 20.00 uur tegen contante betaling of 
afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling 
per bankoverschrijving. Na de uitlotingsdatum wordt 
geen rente meer opgebouwd. 
 
De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn.    
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 Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente,  
gebracht bij 
 
 
 
 

31 aug. mevr. Karin Tornij 
 Hogestraat  31 
 in Aalten. 
  7 sep.  mevr. Te Sligte 
 Hof van Flierbeek  51c. 
14 sep.  de heer Scholten 
 Patronaatsstraat 16/05. 
               Zonnebloemboeket: 
  fam. Te Boveldt  
  Esstraat 1a. 
 
Verjaardagen 
  6 okt. mevr. B.W. te Sligte 
             Hof van Flierbeek  51 c 
             k. 604, 7132 DJ, 88 jaar. 
 8 okt.  de heer A.J. Hengeveld 
             Franciscanerhof 9 
             7131 CH, 75 jaar. 
 9 okt.  mevr. J.G. te Hofsté  
             Esstraat 10/41 
             7131 CT, 91 jaar. 
 9 okt.  mevr. W. te Paske 
             Oude Winterswijkseweg 
             20, 7134 PG, 78 jaar.  
10 okt. mevr. G. Stronks 
              Kamperweg 20 
              7137 PA Lievelde,  
              78 jaar. 
11 okt. de heer E.J. Helmink 
 Ketteringstraat 16 
 7131 WD, 88 jaar.    
11 okt. de heer  J. W. te Paske 
             OudeWinterswijkseweg 
             20, 7134 PG, 75 jaar. 
19 okt. mevr. J.H. Eskes 
 Esdoornstraat 6 
 7131 BL, 82 jaar. 
21 okt.  de heer H. van den Berg 
 Klaproosstraat 16 
 7135 JP Harreveld, 75 jaar. 
25 okt. de heer D. Veerbeek 

Beumweg 6 7134 NP Vragender, 80 jaar. 
 28 okt. de heer J. Maters 
 Patronaatsstraat 20/02 
 7131 CG, 91 jaar.  
 

U allen wensen wij, met familie en vrienden, een 
goede en, zo mogelijk, gezonde verjaardag. 
Wij hopen dat Gods onmisbare zegen u hierbij mag 
vergezellen.            Het zou leuk zijn als de jarigen een 
kaartje of een ander blijk van medeleven uit de ge-
meente krijgen. Dit gebaar van aandacht schenken 
geldt ook voor zieken en anderen die een steuntje 
nodig hebben. 
 
 

 
Bloemengroet Groenlo  
  
In de maand augustus zijn de bloemen als groet van 
onze gemeente bezorgd bij: 
 
3 augustus familie Dijkman, Vorden 
10 augustus de heer en mevrouw Spekkink 
17 augustus  mevrouw A. Bisperink 
24 augustus mevrouw Geessink-Klein Poelhuis 
31 augustus  de heer Kooijer, organist  
 
 

 
Nieuw Ingekomen 
Nieuw in onze kerkelijke gemeente is de heer G.T. ten 
Barge, Engelse Schans 14 in Lievelde. 
Hartelijk welkom! 
 
 
 

Giften 
In de maanden juni en juli zijn de volgende giften per 
bank ontvangen: 
€ 55,= voor de zending;  € 50,= voor de diaconie;  
€ 15,= voor het Werelddiaconaat en € 25,= voor de 
werkgroep Herold 
Mevrouw Gaatske Braam ontving € 10,= voor de kerk. 
Voor de ouderling bloemendienst  2 x € 10,= via me-
vrouw E. Meijer en € 10,= via mevrouw G. ter Haar. 
Mevrouw R. Tieltjes ontving 2x € 10,= voor algemeen 
kerkenwerk en € 10,= voor de Johanneshof. 
Via mevrouw Wansing is er een gift binnengekomen 
van  € 10,= voor de PVG.                                                                        
 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
 
Kledinginzameling 
In de maand oktober is de kledinginzameling op za-
terdag de 25e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 

  



 

 

 6 

Kerkenraadsvergadering PKN Lichtenvoor-
de  van 10 september 2014. 
 
Maaltijdgroep 
In het verleden is afgesproken om periodiek 
commissies, organisaties uit ons midden uit te 
nodigen voor een gedachtewisseling met de 
kerkenraad en om elkaar te informeren. In deze 
vergadering zijn daarom Nettie Niewold en 

Joke Lubbers van de maaltijdgroep te gast. Zij vertel-
len dat naar aanleiding van een vraag – tien jaar ge-
leden - van mevrouw van Luin de maaltijdgroep, in de 
volksmond ‘open tafel’, is ontstaan. De vraag luidde 
toen of het mogelijk was om voor alleenstaande ou-
deren iets te organiseren dat eens per maand geza-
menlijk de warme maaltijd kan worden gebruikt? Dat 
is toen opgepakt door Jan en Hilda te Boveldt. Loca-
tie: de Ni’je Wehmerhof en later de Johanneshof. In 
het begin werd de Antoniushove nog in de maaltijd-
bereiding betrokken. Later deden Jan en Hilda te 
Boveldt dit zelf. Drie jaar geleden heeft Nettie 
Niewold het stokje van hen overgenomen. Aantal 
deelnemers varieert ge-
middeld tussen de acht en 
twaalf. Het gaat vooral om 
de gezelligheid en als je 
met meer mensen aan 
tafel zit , nodigt het ook 
uit om te eten. Meer in-
formatie over ‘open tafel’ 
vindt u in het nieuwe pro-
grammaboekje van Vor-
ming & Toerusting. 
 
Jaarrekening 2013 Diaconie 
Met de concept-jaarrekening 2013 is door de kerken-
raad ingestemd in haar vergadering van 14 mei 2014. 
Na publicatie in Op Weg en ter inzage legging in de 
Johanneshof, zijn hierop geen reacties gekomen. De 
jaarrekening wordt hiermee definitief vastgesteld en 
kan worden ondertekend. 

 

Kerkbalans 
Het college van Kerkrentmeesters  is bezig met nieu-
we impulsen voor de actie kerbalans. Dit mede naar 
aanleiding van opmerkingen van het Regionaal Colle-
ge voor de Behandeling van Beheerszaken, een dien-
sten-organisatie van de PKN, dat de bijdrage `levend 
geld` in onze gemeente aan de lage kant is.  
Voor de toekomst zullen o.a. doelgroepen persoonlijk 
worden benaderd, de werkgroep communicatie gaat 
hiermee aan de slag. 
 
 
 

Archief 
Het archief van de hervormde gemeente is onderge-
bracht in het streekarchief Doetinchem (het betreft 
de periode 1625-1983). De stukken na 1983 (her-
vormde gemeente) en na 1-7-2007 (PKN Lichten-
voorde) zijn opgeslagen in verschillende kasten en 
dozen in de kerk en omdat dit niet volgens de regels 
is, is door het college van Kerkrentmeester een noti-
tie gemaakt voor het archiefbeheer PKN Lichtenvoor-
de. Dit voorstel houdt o.a.  in dat twee aan te stellen 
archiefbeheerders uit de gemeente (Frits van Doorn 
en Klaasje Onnink) aan de slag gaan met de inventari-
satie en inrichting van het nu aanwezige archief. Dit 
op basis van de voorschriften archiefbeheer en de 
door de archiefconsulent PKN (Henk Nijman) gegeven 
adviezen.  
 

Vacatures 
Het wordt steeds moeilijker om mensen te krijgen 
voor de kerkenraad. De kerkenraad is dringend op-
zoek naar versterking voor de functies van ouderling, 
maar ook nieuwe diakenen en kerkrentmeesters zijn 
gewenst. Op de startzondag (28 september) worden 
gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om briefjes 
in te leveren met namen van mensen die zij geschikt 
vinden voor een functie in de kerkenraad. 

 

Oecumene 
Er is een overleg geweest over de toekomst van de 
oecumene in Lichtenvoorde. Conclusie is dat de oe-
cumene moet doorgaan. De noodzaak van de oecu-
mene blijkt ook uit de oecumenische kerkdienst die is 
georganiseerd naar aanleiding van de vliegtuigramp 
boven de Oekraïne.  Om onder andere ook de ves-
pers doorgang te laten vinden is ten aanzien van de 
financiën afgesproken dat deelnemende partijen elk 
€ 250 bijdragen.  
Zaterdagavond 4 oktober is er om 19.00 uur een oe-
cumenische dialectdienst (Vroleken Frans) in de Boni-
fatiuskerk waarin Hans Hinkamp en Hetty Bresser 
voorgaan, de collecte in deze dienst is voor de oecu-
mene. De oecumene krijgt komend seizoen ook ver-
der gestalte door de bijdragen van twee pastors aan 
de activiteiten van Vorming en Toerusting. 

 

Vorming en toerusting 
Het nieuwe programma van Vorming en Toerusting 
(2014/2015) wordt op de startzondag gespresen-
teerd. Dan wordt ook het nieuwe programmaboekje 
uitgedeeld.  
 

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 Kenya Child Care 
 
Wij trekken ons het lot van de kinderen in Kenia erg 
aan. Vooral de verhalen van kinderen in een crisis 
situatie raakt ons diep.  

 

 
We zien baby's die te vondeling worden gelegd, 
sommige gedumpt als vuilnis! Kinderen waarvan de 
ouders (tijdelijk) in de gevangenis zitten. Kinderen die 
mishandeld en of seksueel misbruikt zijn. Er worden 
kinderen ontvoerd en belanden in de seksindustrie. 
Ook worden meisjes op extreem jonge leeftijd uitge-
huwelijkt. Veel meisjes raken ongewenst zwanger 
terwijl ze zelf nog een kind zijn! Schrijnende verhalen. 
 
We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek ge-
daan en informatie vergaard naar  het bestaan van de 
kinderen in Kenia door o.a. veel contact te onder-
houden met de kinderbescherming daar ter plaatse. 
In overleg met hun hebben wij besloten een rescue 
center op te zetten in de regio van Kilifi.  
 
In het rescue centre worden kinderen voor maximaal 
een jaar opgevangen. In die periode bieden wij het 
volgende: 
 
- psychische begeleiding 
- speltherapie 
- medisch onderzoek en behandeling 
- medicijnen 
- basisschool kinderen zullen op lokatie les krijgen 
- begeleiding in het rehabilitatie proces. 
 
In de periode dat de kinderen bij ons verblijven wordt 
er gekeken of er een mogelijkheid is dat deze kinde-
ren weer terug geplaatst kunnen worden bij een fa-
milielid of eventueel in een Keniaans gezin indien dat 
geen optie is in een weeshuis. Ons doel is om de best 
mogelijke oplossing te vinden voor deze kinderen 
omdat zij recht hebben op een stabiele toekomst! 
 
Meer informatie bekijk de website op:  
http://www.kenyachildcare.nl  
 

Deurcollectes oktober 
 
5 oktober  Kerk & Israël 
 
De christelijke kerk heeft onmiskenbaar Joodse wor-
tels. Het Oude Testament en ook de verhalen van 
Jezus zijn alleen te begrijpen als we ook de Joodse 
achtergrond kennen. De werkgroep ‘Kerk en Israël’ is 

op allerlei manieren actief om de verbondenheid van 
de Protestantse Kerk met het bijbelse Israël te onder-
strepen. 
 
12 oktober  KIA, Werelddiaconaat 
 
Nepal is een prachtig land, maar kent ook een harde 
werkelijkheid. In het heuvelachtige verre westen 
brengt de landbouw onvoldoende op om alle mon-
den te kunnen voeden. De mannen werken vaak ver 
weg in India, waardoor de vrouwen het met hun kin-
deren alleen moeten zien te redden. Partner  
UMN traint de moeders om zelfvoorzienend te wor-
den. Bijvoorbeeld door het fokken van geiten. Ook 
geeft UMN gezondheidsvoorlichting. Want wanneer 
de mannen uit India terugkeren, zijn vele van hen HIV 
besmet met alle gevolgen van dien. UMN zorgt dat 
deze ziekte bespreekbaar wordt en dat families we-
ten hoe ze hier mee om moeten gaan 
 
19 oktober  NBG 
 
Van de NBG-vertaling 1951 tot een nieuwe bijbelver-
taling in Burkina Faso. En van de Bijbel in Gewone 
Taal tot een evenement als The Passion. 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel 
dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs 
maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en 
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorge-
ven. Dat doen we voor volgende generaties, in ande-
re talen en in nieuwe vormen. 
 
26 oktober  De Glind 
 

Opbrengsten collectes juni, juli en augustus 
 
1-juni Plaatselijk Kerkenwerk   € 31,30  
8-juni KIA, Zending               € 103,65  
15-juni KIA, Werelddiaconaat   € 48,48  
22-juni Energiekosten    € 53,37  
29-juni De Glind    € 60,00  
6-juli Kindernevendienst   € 42,77  
13-juli Orgelfonds    € 64,46  
20-juli Kerkradio    € 55,50  
27-juli Eredienst    € 50,28  
3-aug Eigen project diaconie   € 44,32  
10-aug Pastoraat    € 50,80  
17-aug Zomer Zending    € 52,82  
24-aug Family Help Program   € 41,63  
31-aug Algemeen kerkenwerk   € 59,60 
 

Namens de diaconie: 
                                             Jeroen Wildenbeest 
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ZIEKENHUISPASTORAAT   

 
 

Ziekenbezoek 
 Mijn vader had een lang uur zitten  
               zwijgen bij mijn bed. 
 Toen hij zijn hoed had opgezet 
 zei ik, nou, dit gesprek 
 is makkelijk te resumeren. 
 Nee, zei hij, nee toch niet, 
 je moet het maar eens proberen. 
   Judith Herzberg 
 
 
 

Ik ben ziek geweest en jij hebt mij bezocht. 
Eén van de taken van de gemeente is het bezoekwerk 
en het bezoekwerk aan zieken neemt daarbij een 
bijzondere plaats in. Allemaal worden we op zijn tijd 
geconfronteerd met mensen in onze omgeving die 
ziek zijn. Het kan gaan om een gebroken been maar 
ook om ernstige ziekten. We kunnen ons dan soms 
verlegen voelen. Wat moeten we doen, wat wordt er 
van ons verwacht? 
Wanneer we gezond zijn kunnen we ons bijna niet 
voorstellen hoe het is om ziek te zijn en te merken 
dat je leven zijn duidelijke grenzen heeft. Je bent 
afhankelijk van anderen. Voor het minste of geringste 
moet je hulp vragen aan mensen uit je omgeving. Dat 
kunnen huisgenoten zijn, een buur, een arts of een 
verpleegkundige. Maar vaak is door de ziekte de ei-
gen wereld beperkt geworden en dan is het heerlijk 
wanneer er mensen op bezoek komen. 
Het is voor de zieke heel belangrijk om te weten dat 
ze niet vergeten worden. Maar welke rol spelen be-
zoekers rondom een ziekbed? Wat doen ze wel en 
wat doen ze niet? Waar moeten bezoekers aan den-
ken en wat kunnen ze toevoegen? Op deze avond 
willen we van en aan elkaar leren. 
 

Toegang gratis   (vrijwillige bijdrage)  

 Koffie/ thee slechts € 1,00  

Geeft u zich even op?    
Dan houden wij rekening met u. 
 Natuurlijk bent u altijd welkom! 
 

Leiding  Mevr. Joke Westera, geestelijk verzorger  

                 SKB Winterswijk  

Locatie  Johanneshof 

Datum  donderdag 16 oktober 2014 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Info   Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,  

                 mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl  

BOUWEN AAN DE TOEKOMST 
               
Na de kerkdienst Dankdag voor gewas en arbeid                   
woensdag 5 november 2014 
 

Naar goed gebruik is er op Biddag en Dankdag, in 
aansluiting op de kerkdienst en na een kop koffie, 
aandacht voor een speciaal onderwerp. 
 
U bent van harte welkom bij het korte avondgebed in 

de kerk, om 19.30 uur. Maar u bent natuurlijk ook vrij 
om één van beide onderdelen te bezoeken, dus al-
leen de kerkdienst óf alleen  de Johanneshof voor het 
onderwerp.  
Deze keer is het speciale onderwerp: bouwen aan de 
toekomst. 
Eerst is er een korte informatieronde over de financi-
ën van de kerk of wat u verder graag wilt weten. 
Daarna is het woord aan een werkgroep die zich al 
sinds enige tijd bezighoudt met het onderwerp: de 
toekomst van de kerk. Er zal een visie worden gepre-
senteerd op hoe we onszelf zien en onze mogelijkhe-
den en onmogelijkheden voor de toekomst. Wat zijn 
onze sterke punten en waar liggen de zorgpunten. De 
werkgroep wil hierover graag met u in gesprek om zó 
met elkaar te kijken naar de verschillende bouwste-
nen die samen de kerk vormen.  
 
Toegang gratis 
 
Leiding  werkgroep Bouwen aan de toekomst 

Locatie Johanneshof 

Datum donderdag 5 november 2014 

Tijd   20.30 - 21.30 uur 

Info   Sjors Tamminga, 0544-372752 

                 mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 

 

 

 
 
 
 

de commissie Vorming en Toerusting 
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In gesprek met . . . 
 
Op pinksterzondag werd Bert Baarsma beves-
tigd als ouderling rentmeester. Aan tafel bij 
Bert en zijn vrouw Geeske ga ik in gesprek met 
hem.  
 

Op de vraag naar zijn oorsprong begint hij enthousi-
ast te vertellen over het bedrijf  Deco dat  eerst  mid-
denin Varsseveld stond, en dat zo'n grote rol speelde 
in de eerste 50 jaar van zijn leven. Een echt familie-
bedrijf. Op zijn 18e kwam hij al in de zaak. De onder-
nemersgeest van zijn vader leidde tot originele inval-
len. Met een tot showroom omgebouwd schip met 
twee etages ging vader Egbert bij dealers langs. Toen 
die  op 52-jarige leeftijd overleed kreeg Bert, toen pas 
25 jaar, de leiding over de fabriek in Varsseveld waar 
op dat moment zo'n 160 mensen werkten.   
 
Bert laat foto's zien van slaapkamers waar het alle-
maal mee begon. Van het Royal wandsysteem, in die 
tijd alom bekend. Vertelt over samenwerking met 
bijvoorbeeld Philips, die audiomeubels op de markt 
bracht.  Contacten in Amerika. Midden jaren negentig 
de overstap naar winkelinrichting. Er komt ook een 
vestiging in Duitsland onder leiding van de broer van 
Bert. Met name modezaken zijn klant. Mexx, Dockers. 
Bekende namen. Ook pretparken worden door hen 
ingericht. Bijvoorbeeld Legoland in Zuid Duitsland en 
Six flags in België. Spanje, Italië, geen land is te ver. 
De 'ontspanningspoot' (in Duitsland) zal uiteindelijk 
worden losgemaakt van de vestiging in Varsseveld 
waar Bert directeur blijft, om het bedrijf na een aan-
tal jaren te verkopen.   
 
Het is 2003. Bert komt in contact met de PUM (Pro-
gramma Uitzending Managers). Een organisatie die 
ondernemers uitzendt . Er zijn zo'n 3200 vrijwilligers 
bij betrokken die werken in 70 landen in ongeveer 80 
sectoren. Een soort van ontwikkelingshulp. Er is wei-
nig aanbod vanuit de meubelindustrie dus Bert  
wordt veel gevraagd. Is inmiddels betrokken (ge-

weest) bij 28 projecten in tien landen. Zo enthousiast 
als hij vertelde over het familiebedrijf, zo enthousiast 
vervolgt hij zijn verhaal als het gaat over de PUM.  
 
De klant die om hulp vraagt betaalt voor het onder-
dak en eten van de Pum-vrijwilliger. Dat onderdak 
kan zomaar een huis zijn van een gezin dat er 'even 
uitgaat'. Bert vond ooit het bed met de beslapen la-
kens van de bewoners er nog op, geen Hilton dus.  
 
De Nederlandse overheid betaalt de reis. Het betreft 
vooral klanten uit het midden- en kleinbedrijf. Namen 
van landen vallen: Armenië (een heel arm land, dat 
rond 300 als eerste het christendom  aannam), Azer-
beidzjan, Bosnië, Rusland (waar hij een trappen- en 
deurenfabriek bezocht), Guatemala (een gewelddadig 
gevaarlijk land, overal geweren), Macedonië (met een 
van de mooiste plekken  op aarde, het meer van 
Ohrid) en niet te vergeten Indonesië. Ik bespeur dat 
dit land een speciaal plekje heeft in   zijn hart. Hij 
bezocht het onder andere na een verwoestende 
aardbeving in 2006. Ontzettend wat hij aantrof. Met 
15  anderen was hij er om de bewoners te helpen de 
industrie zo snel mogelijk weer op te bouwen. Het 
betrof meubels, keramiek en batik op hout. Vol be-
wondering spreekt Bert over de inwoners, over de 
snelheid waarmee ze het dagelijks ritme weer oppak-
ten, over de ijver waarmee ze steen voor steen hun 
huizen weer opbouwden. Steen voor steen de oude 
stenen van de vernielde huizen afbikkend.  
 
Het is mooi te zien hoe de regio op de lange termijn 
vooruitgang boekt! En het is leuk om met de plaatse-
lijke bevolking in contact te komen. De burgemeester 
die trots is omdat hij buitenlandse gasten heeft, de 
sultan, de enige niet corrupte man daar lijkt het, en 
niet te vergeten de kinderen! Bert zegt: "Aan kinde-
ren kan je het geluk van een volk afmeten. Niet aan 
hoeveel lego ze hebben of hoeveel speelgoed. Al 
spelen ze met steentjes, dan kunnen ze nog gelukkig 
zijn. Weet je, als de kinderen niet meer lachen is er 
iets niet in orde. Is er sprake van armoe, van drank-
misbruik, van mishandeling misschien". Iets om over 
na te denken. Woorden die indruk maken.  
Een tweede kant van het werk (naast adviezen daar) 
is het in contact brengen met bedrijven hier. Zo werkt 
de hulp twee kanten op. Laat duidelijk zijn dat Bert 
dit werk ook kan (hij zegt zelf "mag") doen omdat 
Geeske volledig achter hem staat.  
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 " Hoe kwam je er zo toe?" vraag ik. "Ach", zegt Bert, 
"het komt op je pad. En het is goed om ook iets heel 
anders te doen, naast de PUM." Lang bezocht hij de 
kerkdiensten niet meer. En dan is de stap terug best 
groot. Er is veel veranderd. Ten goede.  De kerk is 
dichter bij het gewone leven gekomen. Dat merkte hij 
op de 'rentmeesterscursus'.  Jammer dat de jonge 
ouders en kinderen er zo zelden zijn.  "De kracht van 
de kerk" zegt Bert, "zit hem in de gemeenschap". Hij 
noemt het samen koffiedrinken.   
Wat zeker nog vermeld moet worden:  Bert is een 
superopa. Zoals Geeske een superoma is. Uren trek-
ken ze met de kleinkinderen op. Volop genietend. 
Zoals Bert het zelf verwoordt:  Van kinderen word je 
altijd blij.  
                                    Marja Koster 
 
 

Niet vergeten. Maar de tijd werkt wel helend. 
 
De afgelopen weken veel herinneringen  die boven-
kwamen. Veel  beelden van herdenkingen. Van oude 
mensen die toen ze jong waren hun leven in de 
waagschaal stelden voor de vrijheid van ons land. 
Namen genoemd van die overleefden. Namen ge-
noemd van die niet overleefden. De pijn van toen. 
Het onrecht dat gebeurde. Het mag niet vergeten 
worden, om herhalen te voorkomen. Maar de haat 
die er was, de scheiding tussen mensen, die wordt 
geheeld door de tijd. Hieronder het verhaal van de 
familie Bosman. Het illustreert dat tijd wonden kan 
helen. Niet alle wonden misschien. Maar wel heel 
veel. Gelukkig! 

 

Een bijzondere ontmoeting 
Begin augustus hebben we, om ons 50 jarig huwelijk 
te vieren, een weekje vakantie doorgebracht in de 
omgeving van Potsdam in Duitsland. Tijdens één van 
onze bezoekjes aan het centrum van Potsdam, met 
onder andere een bezoek aan het zogenaamde ‘Hol-
länder Viertel’ liepen we over een breed wan-
del/fietspad en vonden al snel een lege bank om even 
uit te rusten. Op hetzelfde moment dat we daar 
neerstreken kwam er vanaf de tegenovergestelde 
kant een echtpaar van ongeveer onze leeftijd aan-
wandelen en nam plaats op de eveneens lege bank 
aan de andere kant van het wandelpad. Ik riep naar 
de man ‘Auch ermüdet?’ Doordat beide banken een 
meter of zes uit elkaar stonden en er nog al wat ver-
keer over de straat denderde, verstond de man mij 
niet en herhaalde ik mijn vraag iets luider, maar hij 
kon mij kennelijk nog niet verstaan. Daarom stond hij 

op, liep naar ons toe en ging naast me zitten, zijn 
vrouw op hun bank achterlatend. We begroetten 
elkaar met de hand en een ‘Guten Tag!’ en ik vroeg 
hem of hij Duitser was, waarop hij dat bevestigde. Na 
enige algemene praatjes over en weer uitgewisseld te 
hebben, verklaarde hij dat hij die dag jarig was en 
altijd op zijn verjaardag naar Potsdam ging om dat 
daar te beleven. We feliciteerden elkaar uiteraard en 
vroegen hem waarom hij dan steeds naar Potsdam 
ging. 
Hij vertelde ons zijn geschiedenis: 
Toen zijn moeder in de zomer van 1942 in verwach-
ting was, ze woonden destijds in het Holländer Vier-
tel, waar wij zojuist vandaan kwamen, werd zijn va-
der tegen zijn wil opgeroepen om voor het Duitse Rijk 
naar Rusland te gaan om daar te gaan vechten aan de 
rivier de Don. Zijn vader had alles voor zijn moeder 
geregeld: zijn broer zou de komende maanden voor 
haar zorgen en er was een afspraak met het zieken-
huis gemaakt etc. Helaas kwam de bevalling op een 
moment (3 augustus) dat zijn vader nog niet terug 
was van het front, maar kennelijk liep verder alles 
voorspoedig. Enkele dagen na de bevalling kreeg zijn 
moeder echter een brief van de legerleiding, dat haar 
man op 3 augustus (zijn geboortedag!) aan het front 
was gesneuveld, met daarbij alle eer voor hem omdat 
hij voor het vaderland zijn leven had gegeven. Het 
bleek voor zijn moeder de reden te zijn waarom zij 
echter niet verder meer wilde leven. Toen in 1944 de 
stad Potsdam werd gebombardeerd door de gealli-
eerden besloot zij dan ook met haar kind thuis te 
blijven, hoewel iedereen werd opgeroepen in de 
schuilkelder te komen. Ook toen al was alles in Duits-
land goed georganiseerd, want in de schuilkelder 
werden zij en haar zoontje gemist en terwijl het huis 
van de buren reeds in lichterlaaie stond, kwamen 
enkele mensen hen uit het huis halen en brachten 
hen naar de schuilkelder. Uiteindelijk besloot de 
moeder direct na de oorlog de stad Potsdam te verla-
ten, maar doordat de DDR-autoriteiten dat lange tijd 
verhinderden lukte het hun pas om in 1954 met be-
hulp van zijn oom, die ook in de oorlog voor hen had 
gezorgd, een andere woning elders in Oost Duitsland 
te kunnen betrekken. Zijn moeder is uiteindelijk op 
een gewone manier aan haar einde gekomen, maar 
hun Potsdamse geschiedenis is hem altijd bijgeble-
ven. Na nog even te hebben gediscussieerd over de 
strijd, in zijn visie een bijna oorlogszuchtige beleving, 
of liever, in onze visie, de sportieve rivaliteit tussen 
de aanhang van de Nederlandse en Duitse ‘Fussball-
manschaften’,  hebben we elkaar weer een hand 
gegeven en elkaar als bijzondere vrienden een goede 
toekomst toegewenst. Wat een oorlog lang kan du-
ren!  
                                                                      Gerrit Bosman 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
EEN LÖSLOPENDE HOND 
 
Deur mien beroep kom ik bi-j nogal völle leu ovver de 
vloer en net as een loslopenden hond, pik ik ovveral 
wal wat op. Is het neet een köpken koffie en een 
good gesprek, dan wal een opmerking den ik in de 
tesse kan staeken. Want leavenswiesheid vin i-j vake 
in gesprek met mensen, bi-j de leu thuus of op strao-
te. Daor kump nog bi-j dat teggenswaordeg völle leu 
bi-j twitter en facebook bunt. En op dee sociale me-
dia (bedenk hier maor ens een dialectwaord veur) 
kom ook i-j heel wat wiesheid tegen. En dee wiesheid 
wördt dan weer edeeld in gesprekken met mekare.  
 

Zo was ik 
laatst nog bi-j  
een vrouw 
dee veer 
waeken daor-
veur tachtig 
jaor  eworden 
was. Ik wist 
dat ze nog 
helemaol bi-j 
de tied was 

en verheugen mi-j op het gesprek. Ik wist ook dat ze 
wat last had van eure beide kneejen, 't lopen ging eur 
neet zo best meer af. Daorumme leep ik maor mete-
ne achterumme, want opstaon en de veurdeure lös-
doon wol'k eur bespaoren. Nao mien 'volluk' en eur 
'komt der in' leep ik de woonkamer in. Daor zat ze, 
met een iPad op de pienlijke kneejen. Ze was drifteg 
op dat ding an't 'vaegen' en ik kon zeen dat ze d'r al 
aardig met kon geworden. Nao de gebroekeleke wel-
komstwaorde vertellen ze dat zee den iPad van eure 
kleinkindere ekreggen had. Dee hadden eur ezegd 
dat, noo 't lopen eur neet zo best meer ging, ze maor 
op een andere maniere met de leu in contact blieven 
mos. Ze mos gaon 'faceboeken'. Ze hadden eur een 
faceboekaccount an-emaakt, het eur veur edaon en 
eur d'r met op weg eholpen. Ze kon d'r, zo had ik zelf 
ezene, dus inmiddels al aardeg met geworden. Nao 
een paar minuten wat praoten ovver 't weer en de 
kleinkinder, haaln ik veur ons beiden koffie en twee 
plakken ontbijtkoke uut de kökken en ging weer op 
de banke zitten. Ze was intieds weer drifteg an't vae-
gen. 'Ik volge ow ok op facebook,' zei ze, 'ik vind ow-
we sprökke en owwe  Achterhookse spraoke vake 
heel mooi'. Efkes kwam ik in de verleiding um ovver 
mien twitteren en faceboeken deur te praoten, dat 
mag ik geerne doon. Ik heb jo ok zo'n iPad en 'vaegte-
lefoon' (mobieltje). Maor net op tied heel ik mi-j in en 
vroog eur welke sprökke dat dan waarn, dee ze zo 

mooi von. Noo, dat zol ik toch wal wetten, want ik 
had ze toch naor eur too-estuurd?  

 

Ik mos eur vertellen dat dee berichtjes neet allene 
veur eur waarn, maor dat dee naor al miene volgers 
en vrienden gaot. 'O, dat is mooi veur eur,' zei ze, 
'moar het is net asof i-j ze veur mi-j persoonlek be-
doeld hebt. Zoas den van eergistern, 'baeter 't rad 
kwiet as de kore.' Ik keek waarschijnlek een betjen 
schaopachteg, want ze leggen uut: 'Ik kan dan neer 
meer zo good lopen, de rest van mien lichaam is jo 
nog good. Daor mag ik toch bliede met waen en ik 
bun jo nog niks neet vergets.  En i-j hadden letst ok 
zo'n mooien dagelekse gedachte, 'leer te beseffen 
wa'j hebt, veurdat de tied ow löt beseffen wa'j had-
den'. En ok, 'gin mensen is rieke genog um vrogger 
trugge te kopen'!' Ze keek mi'j niejsgiereg an. 'En 
iederene krig die berichtjes?' Ik knikken. 'Dat is mooi, 
want völle van de sprökke zal de andere leu ok wal 
anspraeken. Daor kö-j völle goods met doon.' Ze nam 
gelukkig een slok van eure koffie en had daornao de 
mond vol met ontbijtkooke. Zo kon ik alles effen ver-
warken. 

 

Ik wet wal dat de leu in  de karke heel selectief luus-
tert en vake dinge uut de praeke haalt, dee ik d'r vol-
gens mi-j neet ens in edaone hebbe. En van völle 
spreuken vind ik ook dat ze mi-j persoonlek heel wat 
te vertellen hebt. Mor 't is ook wal ens good um weer 
heel good te wetten, dat wat i-j in 't algemeen zegt, 
deur iemand heel persoonlijk op-evat kan worden en 
veur um of eur heel völle kan betekenen. Dat mek 
da'j wat i-j zegt of schrieft met meer andacht doot. 
Daor schot mi-j inens een andere sprökke in gedach-
ten: 't grootste geschenk dat i'j iemand könt geven is 
echte andacht'. 

 

Wi'j hebt nog een zetjen deur-epraot ovver wiesheid, 
ovver het deurgevven van goeie dingen, ovver meka-
re het goeie gönnen. Ook ovver Jezus den vertelt van 
een zaejer dén het zaod in de grond uutstreuit. Den 
zaejer slöp en steet op, nachte en dage, en ’t zaod 
kump op en wös zonder dat hee zelf wet hoo. De 
grond breg vanzelf zaod op: eerste den halm, daor-
nao de aore en dan d'n vollen kaoren in de aore.' 
(Marcus 4:26). Daorop zei ze: 'Lao'w maor gewoon 't 
goeie doon en ons neet drok maken of het veur ons 
wat opbrech. Lao-w mekare 't goeie maor gönnen, 
dan kump de vrae vanzelf.' 

 

Nao een uurken ston ik op, zetten de smerige köpkes 
op het arecht in de kökken en bedanken eur bi-j 't 
weggaon veur eure wieze waorde en zei dat ik eure 
sprökke op faceboek zetten zol. 'Gin dank,' zei ze, 't is 
toch zo-at ze zegt: een löslopenden hond vangt altied 
wat. Völle wille d'r met en goodgaon'. 
 
                                                                     Jan Leijenhorst 
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 Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Op maandag 22 september was de eerste middag 
voor onze ouderen na de zomerstop. Een kleurrijk en 
vrolijk begin van het nieuwe seizoen was gekozen 
door een prachtige diaserie over ballonvaarten te 
laten zien. 
Mevrouw De Bruijn heette iedereen van harte wel-
kom en speciaal de heer B. Bläss die deze middag, als 
gast, voor ons ging verzorgen. Mevrouw De Bruijn 
opende met een stukje uit een Bijbels dagboek 
“Dichtbij” naar Lucas 7. 
Daarna zongen we Psalm 116  vers 1 – 3. 
De heer Bläss nam ons daarna al snel mee naar de 
boeiende wereld van de ballonvaart. 
Hij vertelde over de vele pogingen uit de geschiedenis 
om te vliegen tot in 1783 de eerste mens in een hete-
luchtballon het lukte om dit te realiseren.  
De eerste Nederlandse ballonvaarder was Abraham 
Hopman,  hij steeg op in Rotterdam op 29 september 
1804. 
De spreker kon boeiend vertellen en liet ons daarna 
prachtige beelden zien van ballonevenementen in 
Europa, Amerika en Azië. 
Op een groot scherm toonde hij ons schitterende 
vergezichten die gepaard gingen met mooie muziek. 
Ballonvaren is het letterlijk uitstijgen boven de we-
reld met al haar angsten en zorgen. Je wordt over-
mand door het wonder der natuur en de macht van 
de schepping. 
 
 

 
Last van hoogtevrees heeft men niet, omdat men 
geen contact heeft met moeder aarde. Ballonfestivals 
worden in alle delen van de wereld georganiseerd. 
Met veel bewondering en enthousiasme vertelde de 
heer Bläss over het ballonevenement in de U.S.A. in 
Albuquerque, het ballonmekka van de wereld waar 
ook hij dikwijls aanwezig was. We keken met verba-
zing naar de vele spectaculaire ballons in de vorm van 

een kasteel, doedelzakspeler, alle mogelijke dieren, 
stripfiguren, auto’s enzovoort. 
De lezing werd afgesloten met een ballonvlucht  
boven het Himalaya gebergte in het koninkrijk Nepal.   
De heer Bläss heeft ons inderdaad laten zien en ho-
ren  hoe fascinerend de wereld van de ballonvaart is 
 
De volgende PVG middag is op 20 okt.a.s. om 14.30 
uur in de Johanneshof. 
De middag zal muzikaal ingevuld worden door “Het 
Harmonica Duo” onder leiding van mevrouw Ooster-
holt Tevens komt er een informatie moment door de 
heer Bulsink over de vakantieweken van het I.K.V. 
Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet. 
                                                                      Annie Bosman 

 
 
 
 
 
 
 
HVD Groenlo 
 
Na het reisje en de zomervakantie vindt de eerste 
bijeenkomst van de HVD plaats op donderdag 16 
oktober 2014. 
Dit jaar beginnen we het nieuwe seizoen met een 
uitstapje.  
 
Op donderdag 16 oktober bezoeken we het Stadsmu-
seum in Groenlo. In het museum staat De Tachtigjari-
ge Oorlog centraal. Welke invloed deze oorlog op 
Grolle gehad heeft, wordt u duidelijk als u een rond-
gang maakt door het museum. 
U wordt om 14.30 uur verwacht in het Stadsmuseum 
aan de Mattelierstraat 33 (schuin tegenover de bi-
bliotheek), waar u wordt ontvangen met een kopje 
koffie. 
Zoals gewoonlijk duurt deze middag tot ca. 16.30 uur. 
We hopen dat we na de vakantie weer velen van u 
mogen begroeten. 
In het volgende nummer van het kerkblad Op Weg 
staan de overige activiteiten van de HVD-middagen 
vermeld. 
 
Een hartelijke groet van de medewerkers van de  

HVD Groenlo 
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De Jeugdbijbel: een belevenis! 
 

Sinds 28 juni ligt hij in elke goede boekhandel: de 
Jeugdbijbel. Mensen die op 28 juni het Jubileum-
feest in Utrecht bezochten hebben er al van ge-
hoord. Het eerste exemplaar van de Jeugdbijbel 
werd aangeboden aan prinses Beatrix. 

 

De Jeugdbijbel is een selectie van 74 bijbelverhalen 
die door bekende auteurs op een originele manier 
worden naverteld. De auteurs Lieke van Duin, Mireille 
Geus en Corien Oranje vertellen elk verhaal vanuit 
een eigen perspectief. Soms vanuit een hoofdper-
soon uit het verhaal zelf, soms vanuit een kind dat 
een gebeurtenis meemaakt. 

 
De fraaie illustraties van Irene Goede maken de 
Jeugdbijbel tot een fraai geheel. Een prachtig boek 
waarin kinderen van 9 tot 12 jaar (en zeker ook hun 
ouders!) graag zullen lezen en op een verrassende 
manier kennismaken met de Bijbel! 

                                                                                

26 oktober: Nationale Bijbelzondag  

 

26 oktober a.s. is de Nationale Bijbelzondag. Een 
dag om stil te staan bij de vertaling en verspreiding 
van de Bijbel wereldwijd, maar ook dichtbij.  

 

Dit jaar staat de Bijbelzondag volledig in het teken 
van de Bijbel in Gewone Taal. 

Het kern-vers van dit jaar is Matteüs 5:1: ‘Het echte 
geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig 
hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.’ 

De opbrengst van de kerkcollecte is dit jaar bestemd 
voor bijbelwerk in Nederland en wereldwijd. Zowel in 
binnen- als buitenland wil het NBG de Bijbel dicht bij 
mensen brengen.  
 

Wij houden de Nationale Bijbelzondag 
op 19 oktober in de Johanneskerk.  

 

Quiz 
Het NBG heeft ook dit jaar weer een bijbelquiz ont-
wikkeld. Deze staat in het teken van de Bijbel in Ge-
wone Taal. 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                      Ineke beestman Hoitink 
                                                                                                                                                                
 

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Afgelopen weekend (van donderdag tot maandag) 
hebben ongeveer 25 leden van de werkgroep Lich-
tenvoorde-Herold weer een bezoek gebracht aan 
onze partnergemeente Herold. 
De aanleiding voor dit bezoek was de viering van 150 
jaar kerkwijding van de kerk "Zum Heiligen Kreuz" en 
de installatie van de nieuwe dominee Mechthild 
Glöckner. 
 
Het was een indrukwekkend weekend met veel hoog-
tepunten en intensieve contacten. 
In het volgende kerkblad kunt u een uitgebreid ver-
slag van dit weekend lezen.  
 

Namens de werkgroep  
Hans Tornij 

 

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

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

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan mij door.  
 
Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp    
tel.  377300 
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Startzondag 2014 
De Startzondag werd begonnen met een afwisselen-
de kerkdienst, met medewerking van de cantorij en 
presentaties van de stichting HoPe en het program-
ma voor Vorming en Toerusting 
 

Anja Eppingbroek vertelt op boeiende wijze over de 
Stichting HoPe (scholingsprojecten in Peru) 

 
Met veel enthousiasme brengt Sjors Tamminga het 
nieuwe programma van Vorming en Toerusting voor 
het voetlicht 
 

Na de koffie was er een puzzeltocht waarbij een kra-
lenketting de juiste weg wees. 

Terug met én de goede route én het juiste antwoord. 
 

 
Ehh…? Dat was niet helemaal de goede route. 
 

 
Voor de ‘achterblijvers’ was er een ook een puzzel. 
 

 
Na al het ingespannen gepuzzel ging een uitstekend 
verzorgde broodmaaltijd er heel best in! Al met al een 
prachtige dag met veel gezelligheid.  
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 2 november 2014. Kopij 
moet uiterlijk maandag 20 oktober om 12.00 uur zijn inge-
leverd via email naar: kopij@kerkbladopweg.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
Internet: www.kerkbladopweg.nl 
 

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

Redactie  Op Weg 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 08 58 78 38 64 
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71 
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

GEGEVENS LICHTENVOORDE 
WIJKINDELING 2014 
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.  dhr. G. Bouwman        37 24 36 
       mevr. J. Rouwhorst     37 36 62 
  6.  mevr. G. ter Haar        37 20 91 
  7.  mevr. H. Hulshof         35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge   37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes          37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge    37 31 97  
12.  mevr. J. ter Haar         37 15 28 
wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,  
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

Predikant: vacant 
 

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

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

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

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

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

mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 
 
zondag 5 oktober    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer van Doorn 
Deurcollecte: Kerk en Israël 
 
 
zondag 12 oktober 
10.00 uur ds. J. van Dalen, Kudelstaart 
Doopdienst, kindernevendienst 
Welkom: de heer van Lochem 
Deurcollecte: Werelddiaconaat 
 
zondag 19 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Dialectdienst 
Welkom:  de heer  Niewold 
Deurcollecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
 
zondag 26 oktober    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, Jongerenkerk en kindernevendienst 
Welkom: de heer Koster 
Deurcollecte: De Glind 
 
zondag 2 november    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Heilig Avondmaal 
Welkom: de heer Wildenbeest 
Deurcollecte: KIA, Najaarszendingsweek 
 
 
 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.   
Kindernevendienst op zondag 12 en 26 oktober  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groenlo 
 
zondag 5 oktober 
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, Israël zondag 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
zondag 12 oktober 
10.00 uur de heer J. van Ballegooijen 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: Diaconie, kerk in actie 
 
 
zondag 19 oktober 
10.00 uur ds. T. Gaastra, Ruurlo, Heilig Avondmaal 
Welkom:de heer Ter Horst 
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk in eigen gemeente 
 
 
zondag 26 oktober  
10.00 uur mevrouw M. Bouwman-Lasseur, Lichten-
voorde 
Welkom: de heer Klein Wolterink 
Keurcollectie: Kerkvoogdij, hervormingsdag 
 
zondag 2 november 
10.00 uur de heer J. van Ballegooijen,Winterswijk 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: Diaconie, najaarszendingsweek 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
 
 
Taizé vieringen 
woensdag 8 oktober, 19.00 uur 
woensdag 22 oktober, 19.00 uur 
 
 


