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       God, die leven hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood.   

  

 Lied 718, 1 
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Recht. 
 
Een kleuterklas. Daar staat Kareltje. Net nog 
blij. Een prentenboek in zijn handen. Klaar om 
er mee naar zijn bankje te lopen. Maar het ligt 
op het bankje van Roy. Roy, een kop groter dan 
Kareltje. Roy zei: "Ik moet het hebben". En weg 
was het. Zo gaat dat soms. Het recht van de 
sterkste. 
Een land ergens op de wereld. Bange bewo-

ners. Een president die met harde hand regeert. En 
als je er, zachtjes of hardop, iets van zegt dan ver-
dwijn je. Achter de tralies. Of helemaal. Zo gaat dat 
soms. Het recht van de sterkste. 
Raar recht eigenlijk. Beetje krom recht zou je zeggen.    
  
Bestaat er ook een recht van de zwakste? Je zou zeg-
gen van wel. Recht van de zwakste, tegenover   recht 
van de sterkste.  
Als je erover doordenkt is het wel een kwetsbaar 
recht, dat recht van de zwakste. Een recht dat afhan-
kelijk is van het recht van de sterkste, zo lijkt het. 
 
Ingewikkeld verhaal misschien. Maar mijn gedachten 
bleven de afgelopen dagen maar ronddwalen 
rondom dit onderwerp. Recht. Recht hebben op. Of 
misschien ook geen recht hebben op.  
 
De aanleiding was een opmerking in Trouw  van Die-
derik Samson. In de verdieping van 12 september. Hij 
zegt daar: "Het recht om niet gekwetst te worden 
bestaat niet ".  Het begin van één groot heen en weer 
denken in mijn hoofd. Ik ken inderdaad geen tekst die 
zegt: Een mens heeft het recht om niet gekwetst te 
worden. Maar het voelt niet goed. Er botst iets in mij. 
 
Recht heeft te maken met recht doen. Als ik iemand 
kwets doe ik naar mijn idee die persoon geen recht.  
Recht heeft ook te maken met rechtvaardigheid. Is 
het rechtvaardig als ik iemand kwets? Zelfs als die 
niet bovenaan mijn lijstje van favorieten staat? Zelfs 
als die helemaal onderaan zou staan.  
 
Ik verdiep me maar eens in De Universele Rechten 
van de Mens . Opgesteld in 1948. Na een verschrikke-
lijke periode van oorlog her en der. Na mensonteren-
de handelingen her en der. Rechten opgesteld om de 
zwakken te beschermen. Door te zeggen wat de rech-
ten van alle mensen zijn. Ongeacht geslacht, geloof of 
ras.  Advies voor wie ze ook wil lezen: neem de ver-
korte versie eerst. Is kort, krachtig en duidelijk. Nog 
meer lezen? Neem daarna de volledige. De uitge-
werkte. Ik noem een paar artikelen. 
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid 

14. Als je mensenrechten bedreigd worden mag je in 
een ander land asiel vragen. 
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid. 
26. Je hebt recht op onderwijs. 
 
Wat me ook treft is de opmerking in de inleiding op 
de rechten van de mens. Daar lees ik dat mensen-
rechten een plicht van iedereen zijn. Van regering, 
individu of maatschappelijk orgaan.  
 
Mensen die dat laatste begrijpen melden zich aan als 
vrijwilliger bij het Rode Kruis. Delen water uit aan wie 
dorst hebben. Bezoeken wie in de gevangenis zitten. 
Troosten wie verdriet hebben. Voor zover het in hun 
vermogen ligt! 
 
Ik ben er uit. Voorlopig dan. Leven op aarde, het le-
ven menswaardig houden voor iedereen, ongeacht 
ras, geloof of geslacht, ongeacht geaardheid, is geba-
seerd op het recht van de zwakste. En de plicht van 
de sterkste. Hoe bijbels is dit!! 
 
En soms zal je misschien de zwakste zijn. Maar vaak 
ook de sterkste. Daarnaar leven, dat is wat van ons 
gevraagd wordt.  
 
Van ons als individu, maar ook als we in organisaties 
zitten. Of als we onderdeel zijn van een land, een 
partij aanhangen, een regering boven ons hebben. 
 
Hopen dat die regering ook doordrongen is van het 
recht van de zwakste, en de plicht van de sterkste. 
Hopen dat wie heersen over een land lijken op die 
bijbelse heerser van wie gezegd wordt: 
 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
   (psalm 72 vers 4) 
 
Diederik Samson zei: "Het recht om niet gekwetst te 
worden bestaat niet." 
 
Daar ben ik het niet mee eens.    
                                                                   
 
 
 
 
      marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp   
 

De tijd vliegt weer voorbij. Waar de vorige 
maand het nieuwe kerkelijke seizoen nog 
moest beginnen zijn we nu toch echt gestart. 
En hoe! De maand september was direct al 

goed gevuld. Eerst met het weekend met het bezoek 
van onze gasten van het Duitse Herold. Het werd een 
feest van ontmoeting, met leuke activiteiten en ruim-
te voor een lach en een traan. Het was genieten van 
het bloemencorso, de kerkdienst en de beentjes van 
de vloer met de “Holzschuhe”. 
 

 
 

Een week later: Startzondag 2015. Wat een feestelij-
ke en gezellige dag! In de kerkdienst was er een pre-
sentatie door de stichting HoPe over de projecten in 
scholen in Peru. Het is een project dat door ons als 
kerk ondersteund wordt. Na de dienst werd de stich-
ting extra geholpen door de aankoop van allerhande 
leuke en bont gekleurde spullen en een kaarsenactie 
van de diaconie.  
 

 
 

De opbrengst: een fraaie € 171,90. De stichting HoPe 
laat weten hier heel blij mee te zijn (én met een heel 
leuke ochtend!). Sjors Tamminga presenteerde met 
verve het nieuwe programmaboekje voor Vorming en 
Toerusting. Het eerste exemplaar werd overhandigd 
aan Hans Maters, die daar zichtbaar blij mee was. Na 

de koffie volgde een leuke kwis en een lekkere lunch. 
Dank aan alle medewerkers! 
 

De enige (toch wel) teleurstelling is de opkomst bij de 
J-kerk. Door te weinig jongeren gaan we op 18 okto-
ber in de herkansing. Daarom een oproep aan de 
jongeren én hun ouders. Kom de volgende keer naar 
de AKZ-dienst op 18 oktober.  
 

Hoe gemakkelijk is het om de jongeren zelf de keus te 
laten? Bij de doop wordt gevraagd de kinderen voor 
te gaan op de weg van geloof. Dus: welkom! Juist 
samen kunnen we er iets goeds van maken. Mis-
schien een goed onderwerp voor het Kerkcafé op 21 
oktober! Hoe geef je vorm aan geloof? Wat zijn onze 
vragen, of zorgen? Waar haal je je kracht vandaan? 
 

Dit jaar staat de aandacht voor kinderen, jongeren en 
gezinnen bij mij nadrukkelijk in de agenda. Maar 
daarover een andere keer wellicht meer. Daarom zou 
het prachtig zijn om samen te kunnen zoeken naar 
een goede invulling. Meer weten? Neem rustig con-
tact op! (En dat wil echt niet zeggen dat je dan van 
alles moet, of je moet verantwoorden!). 
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
 

Kerkdienst 4 oktober met medewerking van de 
Cantorij  
Op 4 oktober wordt het een bijzondere dienst. In de 
deze dienst wordt Dirk Hulshof gedoopt en zal de 
Cantorij haar medewerking verlenen. In de dienst 
ruim aandacht aan de Israëlzondag, met enkele Jood-
se liederen. De Cantorij is er klaar voor! Welkom! 
 
AKZ-dienst 18 oktober: Bijbelzondag 
Op 18 oktober staat de AKZ-dienst (Anders Kerk Zijn) 
in het teken van de Bijbelzondag. Samen met dames 
van het Nederlands Bijbelgenootschap maken we er 
een leuke dienst van voor jong en oud.  
 
J-kerk op 18 oktober 
Op 18 oktober maken we (in de herkansing) een be-
gin met de Jongerenkerk. Voor jongeren in het ver-
volgonderwijs. Het wordt wat ons betreft een dave-
rend begin! Dus mis het niet!  
 

Geef licht en de duisternis zal  
vanzelf verdwijnen. 
 

Desiderius Erasmus 



 

 

 4 

Pastorpraat  Gaatske Braam 
  
Het nieuwe kerkelijk seizoen is in de dienst van 20 
september ingeluid. Tijdens deze dienst werd het 
boekje van Vorming en Toerusting gepresenteerd 
met daarin boeiende onderwerpen. Kortom, het 
wordt een jaar waarin, naast de reguliere diensten, 
weer veel te kiezen is en we volop geïnspireerd kun-
nen raken. 

 
Meeleven met  
Dhr. J. Wamelink is van de Switbertushof verhuisd 
naar de Antoniushove, Rapenburgsestraat 33, Kamer 
206. We hopen dat hij zich hier thuis mag gaan voe-
len.   
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.  
 

Om over na te denken: 

 
Een God voor iedereen 

 
Als hij God is 

is hij dat niet als verdediger van ons eigen volk eerst. 
Hij is er evengoed voor alle volken. 

 

Als hij God is 
is hij dat niet als beschermer van eigen geloof tegen 

de buitenwereld. 
Hij is er evengoed voor heel de wereld. 

 

Als hij God is 
is hij dat niet voor de gezellige vriendenkring van ons 

soort mensen. 
Hij is er evengoed voor alle mensen. 

 

Als hij God is 
is hij dat niet in hoogstpersoonlijk innerlijk beleven 

diep in je hart. 
Hij is evengoed het hart van heel de mensheid. 

 

Laat dat dan ook horen tot de einden van de aarde. 
Laat het zien tot in de uithoeken van de wereld. 

 

 
Uit: “een knipoog van u zou al helpen,” van Karel 
Eykman, naar aanleiding van Psalm 96: 1 en 3 
 
                                      Kerkelijk werker Gaatske  Braam 
 
 
 
 

In memoriam Berendina Willemina (Dien)  
te Sligte – Schuurman 
 
In de vroege morgen van 6 oktober 1926 werd 
Dien Schuurman  geboren. Nog diezelfde avond 
overleed haar moeder aan een nabloeding en 
groeide zij op in het gezin van opa en oma 
Schuurman. Doorleren was er niet bij, ze moest 
na de lagere school mee de kost verdienen.  

Op 16 jarige leeftijd ging ze op naailes en heeft veel 
mooie kleding gemaakt van de nieuwe stof Trevira. 
Dien Schuurman was leergierig en omdat de predi-
kant op catechisatie vragen stelde over de preek van 
de afgelopen zondag, besloot ze zondags naar de 
kerk te gaan, zodat ze antwoord kon geven op zijn 
vragen. 
In 1947 trouwde ze met Willem te Sligte. Er werden 
vijf kinderen geboren.  
Toen de moeder MAVO in Aalten kwam, was er voor 
haar de mogelijkheid om verder te leren. 
Door de ziekte van Ménière werd ze slechthorend.  
Ook had ze de ziekte van Parkinson. Vooral de slecht-
horendheid maakte het voor haar moeilijk om nog 
deel te nemen aan sociale activiteiten en naar de 
kerk gaan was onmogelijk door de vervorming van 
het geluid.  
Toch bleef ze genieten van het jaarlijkse familie-
weekend en haar verjaardag waar ze genoot van haar 
klein- en achterkleinkinderen.  
Ze was een vrouw die, ondanks dat het de laatste tijd 
zo moeilijk was, toch altijd heeft doorgezet, nooit 
heeft opgegeven, iemand die hard was voor zichzelf.  
Omdat ze niet gewend was woorden te geven aan 
haar geloof, zich niet zo door de ander liet kennen is 
voor de dankdienst voor haar leven gekozen voor 
Psalm 139. Deze Psalm verwoordt dat God weet wat 
er in je omgaat omdat Hij je ten diepste kent. 
Het is de belijdenis van een man, die Gods voortdu-
rende betrokkenheid bij zijn bestaan is gaan ervaren. 
De woorden van deze Psalm kunnen troostend zijn, je 
moed geven, als je het moeilijk hebt in je leven,  om-
dat er toch Eén is die je begrijpt, in het oog houdt, 
Eén die je onder Zijn aandacht houdt, jaar in jaar uit. 
Vanuit die zekerheid leefde Dien te Sligte. 
Vrijdag 18 september overleed ze in de Hof van Flier-
beek en mocht gaan naar God die alle wonden ge-
neest, die alle pijn heelt, die alle tranen wist. Mocht 
ze, zoals werd verwoord gaan naar de hemel waar ze 
nu engelen kan horen zingen. 
En wij, wij mogen iedere dag vieren dat wij er zijn 
met de God die er voor zorgt dat, na iedere duistere 
nacht, ook na die laatste,  de morgen wacht. 
Dat dit haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
tot troost mag zijn.  
                Gaatske Braam 
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Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, 
 gebracht bij:               
30 aug. mevr. E. ter Haar 
 Neptunus 22. 
  6 sep.  fam. Geessink 
 Oostermeenweg 1 a. 
13 sep. mevr. Magis 
 Beethovenstraat 2 
        en  namens de Zonnebloem 
 mevr. Hulshof 
 Zieuwentseweg 53. 
 

 
 
 
Bloemengroet Groenlo 
 
In de maand augustus zijn de bloemen met een groet 
van onze gemeente bezorgd bij: 
 
2 augustus  de heer Willems 
9 augustus   de heer Geessink 
16 augustus  de heer Te Veldhuis  
23 augustus  de heer Raspe 
30 augustus  familie Bartels 
 
Verjaardagen Lichtenvoorde 
 
De jarigen van begin oktober 
zijn al vermeld in het september nummer. 
 
  8 okt.  de heer A.J.Hengeveld 
 Franciscanerhof 9 
 7131 CH 76 jaar. 
  9 okt.  mevr. J.G. te Hofsté 
  Esstraat 10/41 

7131 CT, 92 jaar. 
  9  okt. mevr. W. te Paske 
 Oude Winterswijkseweg 20,  
 7134 PG Vragender, 79 jaar. 

 10 okt. mevr. G. Stronks 
 Kamperweg 20 
 7137 PA Lievelde, 79 jaar. 
 11 okt. de heer E.J. Helmink 
 Ketteringstraat 16 
 7131 WD, 89 jaar. 
 17 okt. de heer J.C.T. Blankert 
 Nieuwmarkt 109 
 7131 LJ, 75 jaar 
 19 okt. mevr. J.H. Eskes 
 Esdoornstraat 6 
 7131 BL, 83 jaar. 
 21 okt. de heer H. van den Berg 
 Klaproosstraat 16 

7135 JP Harreveld, 76 jaar. 
 25 okt. de heer D. Veerbeek 
 Beumweg 6, 7134 NP 
 Vragender, 81 jaar. 
 25 okt. de heer G. Bosman 
 Händelstraat  2 
 7131 LD, 75 jaar. 
28 okt.  de heer J. Maters 
 Patronaatsstraat 20/02 
 7131 CG, 92 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 
 
07 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
12 okt.  Vergadering PVG 14.00 uur 
  Werkgroep 
  Communicatie  19.30 uur 
14 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
15 okt.  Bloemschikken  19.30 uur 
16 okt.  Open Tafel  11.30 uur 
19 okt.  PVG middag  14.30 uur 
21 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerkcafé  20.00 uur 
22 okt.   V & T dhr. Salemink 20.00 uur 
26 okt.  Vergadering KRM 20.00 uur 
28 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
29 okt.   Bloemschikken  19.30guur
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het 
volgende project ondersteund: 
 
Stichting Perspectief 
 
De Stichting is een project van de Werkgroep 
Landbouw en Inkomen en de Stichting Zorg 
Om Boer en Tuinder. 
 
 

De stichting is opgericht ten behoeve van boeren en 
tuinders en hun gezinnen die in de problemen zijn 
geraakt door: 
• Armoede, onzekerheid en sociale uitsluiting. 
• Gedwongen bedrijfsbeëindiging. 
• Verlies van (levens)werk, inkomen, woning, 
erfgoed en persoonlijke identiteit. 
• Verlies van veerkracht door fysieke werkdruk en 
psychische en emotionele spanningen.mmmmmmm 
 
Door het bieden van een eenmalige financiële steun 
kunnen deze boeren- en tuindergezinnen mogelijk 
van rust en ontspanning genieten. 
Dit kan door middel van een korte vakantie, een dag-
je uit of een bijdrage in sommige kosten die nergens 
anders gedeclareerd kunnen worden. 
Sinds 2005 slaagt het fonds erin om samen met dona-
teurs en subsidiegevers jaarlijks een aantal boeren- 
en tuindergezinnen een bijdrage te geven voor een 
vakantie of dagje uit. Bij een tekort aan inkomen op 
het boerenbedrijf wordt er noodzakelijk eerst op 
vakantie bespaard. In menig gezin wordt het bedrag 
in goede orde ontvangen. 
 
 http://www.zorgomboerentuinder.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deurcollectes oktober 
 
4 oktober Kerk en Israel  

 
 ‘Onopgeefbaar verbonden met Israël.’  
 
Daarmee zegt de Protestantse Kerk dat het gesprek 
met en over Israël nooit ophoudt. Om dit gesprek te 
blijven voeden worden toerustingmaterialen ontwik-
keld, een blad uitgegeven, landelijke bijeenkomsten 
georganiseerd en studiereizen naar Israël mogelijk 
gemaakt. Zo wordt die verbondenheid heel concreet 
ingevuld. Uw steun maakt dit werk mede mogelijk. 

 
11 oktober   Werelddiaconaat (KIA) 
 
Kaasmaken in Bolivia.  
De armoede is groot onder de boeren op de Bolivi-
aanse Hoogvlakte. Partnerorganisatie Sartawi steunt 
ruim 3500 gezinnen in vier gemeenten. Sartawi richt 
zich op het verbeteren van de landbouwproductie, 
zodat men goed en voldoende kan eten. Er worden 
op kleine schaal irrigatie- en drinkwatersystemen 
aangelegd en er wordt aan de bodemkwaliteit ge-
werkt. Er zullen 340 volkstuinen worden aangelegd 
en de melkproductie van vee zal worden verhoogd. 
Met deze melk maken de boerenfamilies yoghurt en 
kaas die lokaal verkocht wordt. Deze bron van inkom-
sten is van groot belang voor hen, ook om hun kinde-
ren een betere toekomst te kunnen geven.  

 
18 oktober NBG 

 
25 oktober Kerkradio 

 
Opbrengsten collectes juli/ augustus 
 
5-juli Jeugdwerk     € 48,25  
12-juli Kerkradio    € 88,30  
19-juli Orgelfonds    € 40,10  
26-juli Eigen project diaconie    € 34,10  
2-aug. Pastoraat    € 61,15  
9-aug. Energiekosten    € 45,82  
16-aug. Zomer Zending (KIA)   € 71,11  
23-aug.Family Help Program   € 41,00  
30-aug. Onderhoud gebouwen   € 52,95 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

 
 

http://www.zorgomboerentuinder.nl/
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Financiële resultaten over 2014 van de   Protes-
tantse kerk Lichtenvoorde 
 
De jaarrekening over 2014 is gecontroleerd en be-
sproken in de kerkenraad. De volledige jaarrekening 
ligt in de Johanneshof gedurende de openingstijden 
ter inzage in de week van 12   tot 17 oktober. In het 
kader van de ANBI-regeling zal op de website van de 
kerk een verkort overzicht van de baten en lasten van 
de kerk worden opgenomen. Onderstaand is dit over-
zicht eveneens opgenomen. Het resultaat is gelukkig 
aanzienlijk beter dan begroot door hogere opbreng-
sten uit exploitatie, hoger dan verwachte bijdragen 
en lagere kosten voor het pastoraat. 
 

 
 
                                                         de kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe God veranderde in  de Achterhoek. 
Dr. Theo Salemink. 
 
God verandert niet, leerden we. En toch veran-
derde God wel. In de beleving van mensen.  
Dr. Theo Salemink neemt ons mee op reis door 
de geschiedenis. De geschiedenis van een fami-
lie van katholieke pachtboeren die woonden op 
de boerderij 'Het Saleminck' in Sinderen. Je ziet 
God veranderen. De tijd van felle strijd tussen 
katholieken en protestanten. De Tachtigjarige 
Oorlog. Beelden de kerk uit, want God mag 

geen gezicht hebben. Katholieke boeren biddend tot 
hun katholieke God in schuren, de tijd van de schuil-
kerk. 
Joden uit Oost-Europa, op de vlucht, biddend tot een 
andere God, later toch weer herkend als 'onze' God. 
Twee eeuwen lang. 
Dan de Bataafse Republiek. Katholieken, protestante 
en joden allemaal gelijk voor de wet.  
Kortom een boeiende reis. Door een familiegeschie-
denis. Hierbij wordt u uitgenodigd om deze reis door 
de tijd mee te maken.  

 
Plaats  Johanneshof  
Datum  22 oktober 
Tijd  20.00 uur - 22.00 uur 
 
Spreekt voor zich dat u altijd welkom bent, maar als u 
zich van te voren opgeeft weten we op hoeveel men-
sen we ongeveer kunnen rekenen. Opgeven kan bij 
Sjors Tamminga. 
tel: 0544-37 27 52. mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
We willen u ook vast wijzen op de avond na de dank-
dienst op woensdag 4 november. Over de invulling 
van deze avond meer in het volgende nummer van 
Op Weg. 
                             De commissie Vorming en Toerusting 
 
 
 

 

Tijdens onze donkerste momenten  
moeten we ons concentreren  
op het zien van licht 
 

Aristoteles 
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Commissie van Beheer ‘Vredehof’   
 
Vrijwillige bijdrage 
In de editie van mei van dit kerkblad vroegen wij 
u om een vrijwillige bijdrage voor het algemeen 
onderhoud van de begraafplaats. 
Hier volgt een herinnering voor degenen die het 

werk van onze commissie financieel wel willen steu-
nen maar om welke reden dan ook de bijdrage nog 
niet hebben betaald. 
Dus bij deze de herinnering met het vriendelijke ver-
zoek  de bijdrage over te maken op rekeningnummer: 
NL13RABO03361.63.797 ten name van de Commissie 
van Beheer 'Vredehof' van de Protestantse Gemeente 
te Lichtenvoorde. 
Mocht u in plaats van een bankoverschrijving de 
voorkeur geven aan contante betaling, dan is één van 
onze vrijwilligers al bij de ons bekende adressen langs 
gekomen of komt binnenkort langs voor het vragen 
van een bijdrage. 
Bij voorbaat onze dank. 
 
Uitbreiding begraafplaats 
Het inrichtings- en beplantingsplan voor het nieuwe 
gedeelte van de begraafplaats is gereed en reeds 
besproken met medewerkers van de gemeente Oost-
Gelre.  
Bij de gemeente Oost Gelre is door het college van 
kerkrentmeesters een verzoek ingediend medewer-
king aan onze plannen te verlenen. 
De direct omwonenden en de pachter van de grond 
zijn daarover geïnformeerd.  
 
Vacatures 
Onze commissie bestaat uit zeven personen. Naar het 
zich laat aanzien zijn er binnenkort twee vacatures, 
waaronder die van het secretariaat. Wie van u wil 
zitting nemen in onze commissie of weet de naam 
van een mogelijke kandidaat ? Laat het ons weten! 
 
                                                  Met vriendelijke groeten, 
              namens de Commissie van Beheer 'Vredehof' 
                                  J. Niewold, secretaris (tel. 372245)  
                                  Emailadres: j.niewold@upcmail.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
 
Op de eerste PVG-middag na de zomerstop mochten 
we een flinke groep belangstellenden welkom heten. 
Deze middag was de heer Ter Bogt onze gastspreker 
met als onderwerp “De natuur”. 
Mevrouw De Bruijn heette iedereen van harte wel-
kom en opende met een overdenking “Jeugdherinne-
ringen” 
Daarna zongen we samen lied 33. 
Onze spreker stelde zich daarna voor en gaf een korte 
uitleg van het programma van deze middag. 
Het eerste deel ging over een belangrijke functie van 
het water in deze omgeving voor flora en fauna. 
Het gebied rond het Korenburgerveen en het Meddo-
se Veen speelt namelijk een heel grote rol in de ge-
schiedenis van de oostelijke Achterhoek. Het water is 
afkomstig uit een hoger gelegen gebied in Duitsland. 
We kregen daarbij mooie beelden te zien van  plan-
ten, bloemen en dieren. Er wordt veel gedaan om 
deze gebieden goed te beheren en te bewaren. Veel 
van deze gemeenschappelijke gronden, marken ge-
naamd, worden gezamenlijk onderhouden.  
De heer Ter Bogt is door zijn werk voor Natuurmo-
numenten, Gelders Landschap en de Vogelwerkgroep 
bovendien een heel boeiende verteller met veel ken-
nis van zaken. Ook het spreken in ons eigen dialect 
heeft voor veel ouderen veel extra’s. 
Na een koffiepauze ging de heer Ter Bogt verder met 
een mooie film “Reeënsprongen”. 
We kregen veel informatie over de ongeveer 60.000 
reeën die in Nederland nog leven. Natuurlijk in het 
wild maar ook in parken. De normale vijanden b.v. de 
wolf en de linx zijn nu niet meer aanwezig waardoor 
de reeën  goed moeten worden beheerd om de vor-
ming van een te grote groep te voorkomen. De dieren 
zijn slim, alert en erg snel. Af en toe zullen er toch 
dieren afgeschoten moeten worden om zo een ge-
zonde reeënpopulatie te blijven houden. 
Met de begeleidende beelden is het een heel interes-
sante en mooie middag geworden waarover de heer 
Ter Bogt ons veel heeft laten zien en verteld. 
Mevrouw De Bruijn beëindigde deze middag en be-
dankte de spreker  van harte.  Alle aanwezigen wens-
te ze een wel thuis. 
 
         Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                      Annie Bosman 
 

Eerstvolgende PVG-middag 
19 oktober om 14.30 uur 

Muzikale middag door 
Dhr. Vincent Stapelbroek 
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Annie, bedankt! 
 
Vanmiddag ben ik op de 
koffie bij Annie Lubbers-
Lensink. Jarenlang verzorgde 
ze de lay-out van eerst On-
derweg, en daarna Op Weg. 
Nu ze de redactie verlaat op 
de valreep een gesprekje om 
haar wat beter te leren ken-
nen.  
 
Annie werd geboren in Vragender. Aan de Heelweg, 
in een pachtboerderijtje. Ze herinnert zich nog de 
petroleumlampen. Er was aanvankelijk nog geen 
elektra. Toen ze elf jaar was overleed haar vader. 
Haar moeder bleef achter met vier kinderen. De jong-
ste was zes, de oudste zestien. En zonder uitkering,  
want die was er toen nog niet. In die tijd hielp de 
familie. Dat herinnert ze zich nog goed.  
Ze herinnert  zich dat het ook een leuke tijd was. Ze 
mochten op dansles. En naar de bioscoop op zondag. 
In Hotel Industrie. Films als  'En eeuwig zingen de 
bossen'. Schitterend! 
Van haar 15e tot haar 18e was ze thuis. Verhuisde 
met haar moeder naar de Aaltenseweg. Ze ging  bui-
tenshuis aan het werk. Bij de Protestantse Landbouw. 
De Boerenleenbank in Vorden. De Raiffeisenbank in 
Lichtenvoorde. Tot ze in 1965 trouwde met Wim 
Lubbers. Toen stopte ze met werken. Dat werd van je  
verwacht. Een getrouwde vrouw hoorde thuis.  
Woonden ze eerst drie jaar in bij Annie haar moeder 
(er was woningnood), in 1968 verhuisden ze naar de 
Tongerlosestraat.  Annie heeft veel goede herinne-
ringen aan het grote huis. En aan de tuin die ze stukje 
bij beetje veroverden en inrichtten. Heerlijk dat ploe-
teren in de aarde. Uren heeft ze er doorgebracht. En 
Annie schafte een naaimachine aan. Heel wat avon-
den heeft ze erachter gezeten om wat bij te verdie-
nen.  Inmiddels werden een zoon en een dochter 
geboren.  
Later ging ze werken als bejaardenhelpster. Met veel 
plezier. Tot alle 108 personeelsleden van 55 jaar en 
ouder van de ene op de andere dag ontslagen wer-
den na een reeks fusies.  
Helaas overleed Wim in 1999. Volkomen onverwacht. 
Hij heeft de vier kleinkinderen niet gekend. De oudste 
werd kort na zijn overlijden geboren. 'Het gaat door', 
dacht Annie toen ze naar de foto van haar eerste 
kleinkind keek. En Annie stapte het vrijwilligerswerk 
in. Al 19 jaar werkt ze in de dagopvang van Antonius-
hove.  Ook kwam ze vroeger in het Ambtshuis in Bre-
devoort waar ze met bewoners spelletjes deed. Ze 
gaat het wel wat afbouwen.  Heeft het wel  altijd met 
heel veel plezier gedaan.  

Op de vraag of ze graag op vakantie gaat zegt ze: 
"Niet meer. Vroeger met de kinderen wel".  Maar nu 
fietst ze graag. Alleen of met iemand samen. Ze ge-
niet van de natuur.  
Hoe kan het toch dat ze in de redactie zo handig met 
de computer was? "Nou", vertelt ze, "er kwam een 
computer in huis van het werk van Wim. Toen dacht 
ik, ik ben er toch niet voor om dat geval alleen maar 
af te stoffen". En ze nam computerles. In Den Diek. 
Word Perfect. Later kwam er een nieuwe met Win-
dows. Inmiddels gevolgd door Apple. Ze vertelt dat 
vooral in het begin de hulp van Hans Hinkamp erg 
welkom  was. "Maar", zegt ze, "je leert trucjes. En je 
moet er wel zin aan hebben!".  
En dat had ze. Jaren en jaren. Trouwens, dat ze ook 
nog altijd zin aan tuinieren heeft blijkt uit haar tuin 
achter het huis. Bakken met veelkleurige bloemen,  
twijgen met roodkleurende blaadjes zorgvuldig door 
het hekwerk geleid . . . de natuur is zo mooi! 
Op mijn vraag of Annie nog iets kwijt wil dat ik vergat 
te vragen zegt ze: "Ik had nooit kunnen denken dat 
we zo'n lux leven zouden hebben. We kunnen maar 
kopen wat we willen".  
Duidelijke taal. Van iemand die dankbaar in het leven 
staat.  
Annie, nogmaals bedankt voor al het werk dat je ver-
zette. Als wij als redactieleden dachten 'ziezo, alles 
nagekeken, alles geschreven, alles aan Annie ge-
stuurd' dan begon jouw klus om alles klaar te maken 
voor de drukker.  Het ga je goed. 
                                                                         Marja Koster 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
 

       
 

Van 11 tot 14 september brachten onze vrienden uit 
Herold weer een bezoek aan onze kerkgemeente.  
In de loop van de week kwamen al een paar vrienden 
uit Herold naar Lichtenvoorde, maar de ontvangst 
van de hele groep was op vrijdagmiddag rond 15.30 
uur in de Johanneshof. De groep bestond uit 21 men-
sen, met drie nieuwe gezichten, mevrouw Maria Zoy, 
Reynold (vriend van Monika Schulze) en dominee 
Mechthild Glöckner. Na de ontvangst werd de avond 
in de gastgezinnen doorgebracht. Van onze gasten 
kregen we een foto van ons geschenk op zijn nieuwe 
plaats in de kerk in Herold.  
 

 
 
De zaterdagmorgen was zoals altijd vrij te besteden 
en werd door veel van onze gasten gebruikt om de 
markt en de binnenstad van Lichtenvoorde te bezoe-
ken. 
’s Middags brachten we een bezoek aan de gemo-
derniseerde kaasboerderij Weenink in Lievelde, waar 
ze in het Duits uitleg kregen over de vele werkzaam-
heden op de kaasmakerij.                                .       
Na afloop bezochten we als groep het kerkhof aan de 
Vragenderweg. Daar was een korte maar zeer in-
drukwekkend bijeenkomst aan het graf van Tiny Gil-
lissen. 

Terug in de Johanneshof hebben we het thema “Zeg 
het met bloemen” behandeld. Het bloemencorso van 
Lichtenvoorde is bekend door een bonte stoet met 
bloemen… bloemen met een verhaal. Maar het zijn 
niet de enige bloemen met een verhaal. Heel veel 
bloemen hebben in de Bijbel, of in de liturgie van de 
kerk, een speciale betekenis.  
In groepjes werd aan de hand van acht bloemen na-
gedacht over de betekenis die deze bloemen voor 
jouzelf kan hebben in de kerkdienst. Ook werd ge-
vraagd bij welke bloem men absoluut geen gevoel 
heeft in relatie met de kerkdienst. 
Na ruim een half uur gepraat kon elke groep zelf kort 
uitleggen wat er in hun groep besproken was.  
De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue, 
verzorgd door Martin en Elfriede Meijer. Ook kregen 
we nog bezoek van de dansgroep “We holdt ’t bie het 
Olde” uit Aalten.  
 

De zondag was het hoogtepunt van dit bezoek. 
Om 10 uur begonnen we met een hele mooie kerk-
dienst, waarin het thema bloemen ook weer centraal 
stond. De liederen in de kerkdienst kwamen uit het 
vorig jaar samengestelde Nederland-Duits liedboek, 
met kerkliederen die we in de afgelopen jaren in de 
gezamenlijke kerkdiensten hebben gezongen. Onze 
gasten uit Herold brachten een lied ten gehore en de 
dominee sprak een kort groetwoord. De hele dienst 
was door onze gasten goed te volgen door de verta-
ling die beschikbaar was.  
 

Na de dienst was er natuurlijk het koffiedrinken in de 
Johanneshof en tijd voor persoonlijke gesprekken.  
Vanuit de Johanneshof vertrokken we naar de tribu-
ne aan de Richterslaan waar we met zijn allen hebben 
genoten van weer een geweldig en spectaculair 
bloemencorso. Helaas werden we aan het eind van 
de optocht nog verrast op een fikse regenbui, want 
bloemen hebben tenslotte water nodig.  
De zondag werd afgesloten met een samenzijn in de 
Johanneshof met soep en broodjes.  
 

Maandagmorgen kwamen we rond 09.00 uur bij el-
kaar in de Johanneshof. Na een gezamenlijk ontbijt 
moesten we helaas weer afscheid nemen van onze 
Heroldse vrienden.  
 
Het was weer een geweldig weekend met veel con-
tacten en hoogtepunten. 
 

Hebt u interesse in de werkgroep neem dan contact 
op met een van de werkgroep leden. In Herold zijn 
nog mensen die graag mee willen doen in de contac-
ten.  
 

                                                        Namens de werkgroep  
                                                                            Hans Tornij 
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Bevestigingsdienst op 4 oktober 2015, Groenlo 
Hierna leest u de uitnodiging voor de intrede en be-
vestiging van ds. Blanken. 
De Hervormde Gemeente Groenlo is verheugd dat 

 
dominee Wim Blanken 

 
het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. 

 
De intrededienst is zondag 4 oktober 2015, om 14.00 
uur in de Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, 7141 

BP Groenlo. 
 

Hiervoor nodigen wij u van harte uit. 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid kennis te 
maken met dominee en mevrouw Blanken. 

 
Namens de kerkenraad 

van de Hervormde Gemeente Groenlo, 
 
de heer Hans Bragt, preses 

de heer Joop ter Horst, scriba 

 
HVD Seizoen 2015 - 2016 Groenlo 
 
Een nieuw seizoen ligt weer voor ons. Wat zal het 
brengen? Als bestuur hebben wij een programma 
samengesteld. Wij hopen dat we erin geslaagd zijn 
daarmee een goede invulling aan onze bijeenkom-
sten te kunnen geven met een afwisselend program-
ma voor elk wat wils. Ontmoeting, ontspanning, be-
zinning en gezelligheid, maar ook oog voor elkaar, 
voor onze naaste en met een hart voor de samenle-
ving. Het bestuur wenst u fijne middagen toe! 

 

8 oktober   
Op onze eerste middag hebben we een vrolijk en 
gezellig programma voor u. De Mölledeerns, be-
staande uit Linie Esselink uit Barchem en Dini Beren-
pas uit Vorden laten ons Oudhollandse liedjes horen, 
zoals bijv."Daar bij die molen” en “Twee reebruine 
ogen”. Ze begeleiden zichzelf  op de harmonica en 
wisselen de liedjes af met humoristische sketches. Dit 
alles in het Barchems en Vordens dialect. 
 

De volgende bijeenkomst is op 12 november 2015. 
Hierover meer in de volgende uitgave van Op Weg. 
 

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 8 
oktober. 

Het bestuur van de HVD 

Ds. Egeresi overleden 
 
Op maandag 31 augustus jl. is na een ziekbed (kan-
ker) overleden: Lászlό Gábor Egeresi. In de jaren ne-
gentig was hij als predikant het gezicht van de con-
tacten van de destijds Hervormde Gemeente van 
Lichtenvoorde met het Hongaarse Tiszakarád. Tot 
tweemaal toe bezochten leden van deze Hongaarse 
gemeente onder zijn leiding Lichtenvoorde. Ze wer-
den telkens voor een week ondergebracht bij diverse 
gastgezinnen. 
U herinnert zich dat vast nog wel, dat was in 1992 en 
1995. Ds. Egeresi was maar liefst 47 jaar predikant in 
Tiszakarád. 
Jan en Joke Engelbarts die veel in Hongarije verblijven 
en er een tweede huis hebben, waren namens ons 
aanwezig bij de uitvaart, op zaterdag 5 september. 
Namens onze gemeente heb ik onderstaande condo-
leance gestuurd. 
 
Beste vrienden in Tiszakarád 
Wij zijn diep geschokt door het overlijden van onze 
goede vriend dominee Láslό Egeresi. Wij denken met 
vreugde terug aan de fijne tijd die we samen hadden 
als leden van de Hervormde Gemeente Lichtenvoorde 
en de Hervormde Gemeente Tiszakarád in de jaren 
negentig van de vorige eeuw. 
In en na de kerkdienst van zondag 6 september heb-
ben we stil gestaan bij zijn overlijden. Hij was een 
bijzonder man. Het was geweldig bij jullie in Tiszaka-
rád. Jullie hartelijkheid en gastvrijheid, we zullen het 
nooit vergeten! 
We wensen mevrouw Ilona Egeresi, de kinderen 
Lászlo, Enikö en Gábor en verdere familie en de Her-
vormde Gemeente van Tiszakarád heel veel sterkte en 
Gods onmisbare zegen toe! 
Vriendelijke groet namens de Protestantse Gemeente 
Lichtenvoorde 
Rinus te Kronnie 
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Vertrek Hanneke Breedijk 
 
Het afgelopen jaar is voor mij een soort zoektocht 
naar herkenning en stabiliteit geworden. Dit zal bij de 
meesten van u niet vreemd overkomen. Dat dit tot 
een afscheid van de gemeente leidt, wil ik graag aan 
u uitleggen. 
Rond mijn 20ste jaar deed ik belijdenis van mijn geloof 
bij het Leger des Heils. Als verpleegkundige wilde ik 
graag uitgezonden worden naar het buitenland. In 
Amstelveen, het toenmalige opleidingscentrum, 
kreeg ik in negen maanden een basisopleiding. Mijn 
weg verliep echter anders, want 46 jaar geleden ga-
ven Pieter en ik elkaar het jawoord in een dienst van 
het Leger des Heils. 
De verhuizing naar Berkel en Rodenrijs heeft er toe 
bijgedragen dat wij lid werden van de dichtstbijzijnde 
kerk om het reisprobleem op te lossen. Nu, na ruim 
30 jaar, is het tijd om gehoor te geven aan het gevoel 
van heimwee, wat altijd op de achtergrond aanwezig 
is geweest. 
Het waren mooie jaren, zowel in Berkel en Rodenrijs, 
als hier in de Johanneskerk. Graag wil ik u dan ook 
bedanken dat ik ruim 12 jaar deel uit mocht maken 
van de gemeenschap in Lichtenvoorde. Mijn gebed 
voor de gemeente zal niet ophouden met mijn ver-
trek naar Enschede. 
Moge het u allen goed gaan. 
                                      In Christus verbonden groet ik u, 
                                                   Hanneke Breedijk-Knape 

 
 

Kerken in Oost Gelre 
 
Binnenkort is er weer een nieuwe foto-expositie te 
zien in de Johanneshof. Wist u dat Oost Gelre negen 
kerken heeft en hebt u die wel eens goed bekeken? 
In de vakantietijd bekijken mensen vaak, in binnen- of 
buitenland, een kerk. Kerken zijn er in soorten en in 
maten. In al hun pracht en praal, of juist heel een-
voudig. 
Wij (Ank en Ineke) hebben voor u de kerken in onze 
gemeente op de foto gezet. Ook van binnen hebben 
we ze bekeken en we waren verrast over wat er al-
lemaal te zien is en hoe verschillend ze zijn. We laten 
ook een paar details erbij zien. In menig kerk werden 
we hartelijk en gastvrij ontvangen.  
In de Johanneshof is het resultaat van ons ‘kerken-
pad’ te zien. Maar…ga de kerken zelf ook eens bekij-
ken en ontdek hoeveel mooie voorwerpen en schil-
deringen er te zien zijn. Het is zeker de moeite waard! 
Dichtbij huis-religie-cultuur en geschiedenis. 
 
                                                             Expositiecommissie 
                                                              Hans, Ank en Ineke  

Hallo jonge ouderen, oudere jongeren.  
Welkom!  in het KERKCAFÉ in de Johanneshof 
 
Je bent druk met van alles en nog wat. Familie, vrien-
den, werk, hobby's . Hoe zal je nog toekomen aan 
levensvragen, of bezinning. Of zomaar anderen ont-
moeten van je eigen leeftijd. Zomaar wat praten. En 
merken dat je vragen deelt met anderen. Vragen over  
over lief en leed, over opvoeding of dilemma's op het 
werk. Het Kerkcafé in de Johanneshof is een plek 
waar je die vragen kan stellen.  Of het kan  gewoon 
wat gezelligheid bieden.  De eerstvolgende keer zien 
we je graag komen op 21 oktober, om 20.00 uur. Heb 
je een vraag? Bel of mail me.  
Hans Hinkamp,          
tel:      0544- 37 14 09  
email: hans@hinkamp.info 
 
 

Oecumenische dialectviering. 
Zaterdag 24 oktober. 
 
Op de hierboven genoemde datum zal om 19.00 uur 
in de Rooms Katholieke Bonifatiuskerk te Lichten-
voorde een oecumenische dialectviering gehouden 
worden. Het thema van deze viering is "Zeen".  
Voorgangers in deze bijzondere kerkdienst in de 
streektaal zijn pastoor Casper Pikkemaat en dominee 
Hans Hinkamp. Alle teksten en liederen zijn in de 
streektaal.  
Gezien de reacties naar aanleiding van de oecumeni-
sche dialectviering  van vorig jaar verwachten we 
weer een goede opkomst. U bent van harte welkom! 
 
 

Giften 
 
Mevrouw G. Braam ontving € 5,= en € 10,= bestemd 
voor de kerk. De PVG ontving € 20,= via mevrouw Ter 
Haar en € 10,= via mevrouw Wansing. 
Hartelijk dank! 
 
 

Kledinginzameling 
 
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 31 
oktober a.s. van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
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GELEUF ‘T NO MAOR 
Veur de verhalen van ‘geleuf ’t no maor’ warke wi-j 
samen met Kerkvenster uut Aalten. ‘t  Verhaal hier-
onder ston van de zommer al in Kerkvenster maor 
umdat d’r ton gin Op Weg was, steet dit verhaal d’r 
no pas in. Dus a-j ’t laest mo-j aerst effen in gedach-
ten terugge gaon naor de zommer……. 
 

Op reis 
’t Is mangs hartjen zommer. ’t Is angenaam weer, 
waddeweggens miezert ’t een betjen en völt d’r bla-
oskesregen of is d’r boezewind, maor ovver ‘t alge-
mene dut de zunne ’t good in ons land. 
 
Ik bun zelf neet zo’n zonanbidder. Ik vind ’t al snel 
een boll’nhette, vake al as ‘t kwik bovven de vieftien 
graden uut kump. Met mien vriendinne heb ik af-
esprokken dat ik veur elke keer dat ik zit te näölen, 
een euro in de pot leg. Dit helpt eigenlek best wal 
good, want sindsdeen heb ik nog veur gin tien euro 
zitten näölen. Misschien mo’w es een kere van dat 
geldpötjen uut aeten gaon, want dan heb ik een 
mooie bestemming um weer ’ns veur te mauwen. 
De zommer is ok ‘t moment van lekker op vakantie 
gaon. Sommigen staot op de camping in Zuud-
Frankriek, de ander zöch ‘t avontuur op in Afrika. 
Anderen gaot gewoon olderwets naor ‘n bungalow 
van Sporthuus Centrum. 
Zelf gao ik ok geerne op vakantie, maor dat löt dizze 
zommer nog efkes op zich wachten. Wi-j bunt name-
lek eind juli de drieste olders eworden van onze zön-
ne Sem en is ‘t better um de vakantie effen te laoten 
veur wat ‘t is. 
Sem is ‘n mooi kaeltjen. Hie dut ‘t good en is snel 
tevrae. ‘t Is mooi um te zien dat hie geniet en töt 
ruste kump met slaop of aeten. Maor natuurlek brult-
e ok wal ‘ns en dan is ‘t een uutdaging veur ons pro-
bleemoplossend vermogen um ‘m weer tevrae te 
kriegen. 
Wi-j gaot dit jaor dan wal neet op vakantie, maor wi-j 
bunt wal op reis! Wi-j gaot namelek gedri-jen op reis 
in ons laeven. En dat is een reis vol avonturen, waor-
veur wi-j ok al neggen maonden onderweg bunt 
ewest.  
De leste loodjes waren duftig zwaor en spannend. Die 
duurn zo’n twaalf uur en die gingen gepaard met 
völle turbulentie, maor wi-j bunt noo op onzen 
prachtegen bestemming, Sem an-ekommen. 
‘t Is all-inclusive: alles zit d’r op en d’r an. ‘t Is wal 
leuk, maor de nachten bunt soms kort. ’t Aeten is 
völle van ‘tzelfde, maor ‘t grootste deel van de dag 
kö’j lekker slaopen, want i-j wordt geheel verzörgd. 
Wi-j hebt kaartjes verstuurd, maor wi-j kriegt ok völle 
bezuuk en kaartjes terug. ‘t Is al met al een reisbe-
stemming veur de rest van ons laeven! 

Ik kreg een geboortekaartjen van een kammeraod 
waorop stond: ‘Gefeliciteerd met dit ni-je hoofdstuk 
in jullie laeven!’ Ik vond dat mooi ezegd. Elke tied uut 
ons laeven hef een eigen hoofdstuk, maor ik denk dat 
‘t kriegen van kinder een van de grootste en beste 
hoofdstukken könt waen uut iemands laeven. 
Al snap ik ok dat dit hoofdstuk helaas niet an ieder-
een is egund. En as ‘t ow wal is egund , is ‘t wal ‘s 
zwaor en echt neet altied een rose wolk. Zo hef ie-
ders laeven zien eigen inholdsopgave en handschrift, 
met mooie, maor ok praggelege, tieden. 
 
Ik heur vake dat mensen zegt dat ‘r met de komst van 
een kleinen krömmel völle verandert in ‘t laeven, 
maor da’j ‘t ok veural zelf mot ervaren um d’r ovver 
met te können praoten. Zo is ‘t ok as i-j een bladzijde 
umslaot in een boek. D’r begint een blanco hoofdstuk 
waorin i’j begint te laezen en alles op ow af laot 
kommen. 
Zo gaon wi-j allemaol op reis in ons laeven en wette 
wi-j neet waor wi-j uutkomt. Daor kö’j foepereg, jao 
bange van worden, maor ‘t is ok good dat i-j daorbi-j 
möcht vertrouwen op God of de hulpe die i-j könt 
inschakelen van ow naosten. 
 

 
 
Vakantie hebbe wi-j vake maor een paar waeke in 
‘t jaor, maor wi-j bunt elken dag op reis! Elken dag 
stao’j op ow eigen vliegveld of treinstation en laot i-j 
ow metvoeren naor de volgende bestemming. 
Bi-j de volgende bestemming stapt sommige mensen 
in of uut en reist ze met ow met. De ene veur ‘n 
hötjen, de ander veur ow hele laeven. 
Soms is ‘t knap lastig um te wetten welke bestem-
ming of richting veur ow ‘t beste is. Heb dan vertrou-
wen op ow gevuul en volg ow hart. Met wie’j ok op 
reis gaot of waor i-j ok hengaot: ‘volg ow hart, want 
dat klopt!’ 
 
Marijn Kraaijenbrink 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Nationale Bijbelzondag 2015 
 

Op 25 oktober 2015 is het Nationale Bijbelzondag. 
Eén zondag per jaar besteden we extra aandacht aan 
het feit  dat de Bijbel er is en op welke manier we de 
Bijbel dicht bij mensen kunnen brengen in Nederland 
en wereldwijd. 
 

 In de Johanneskerk wordt deze dienst gehouden op 
zondag 18 oktober ! 
 

In Nederland kunnen  we kiezen uit diverse bijbelver-
talingen. We staan er vaak niet bij stil  dat dat heel 
bijzonder is. Veel christenen hebben geen bijbel in 
hun eigen taal, of kunnen geen bijbel kopen.  
 

Brochure 
Het thema  van de Nationale Bijbelzondag is ontleend 
aan Marcus 10:13-16, ‘Jezus zegent de kinderen’.  
Voor alle kerkgangers is er een folder met de bijbel 
tekst uit Marcus uit de Bijbel in Gewone Taal en in-
formatie over de Samenleesbijbel die op 24 oktober 
2015 tijdens het Bijbelfestival in Utrecht wordt ge-
presenteerd. 
 

Kerkcollecte 
In veel kerken wordt op Nationale Bijbelzondag ge-
collecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Door te geven in deze collecte steunt u het werk van 
het NBG en brengt u de Bijbel dicht bij mensen. 
 

Meer informatie over  de Samenleesbijbel en het 
Bijbelfestival vindt u op www.bijbelgenootschap.nl.  
                                                                                                                 

Getallenpuzzel 
 
Vul in elke zin het juiste getal in. Maak van deze ge-
tallen letters. 1=a, 2=b, 3=c, enzovoorts. 
1. De wet stond op … stenen platen 
2. Hizkia was … jaar oud toen hij koning werd 
3. Isaak had … zonen 
4. David zocht … gladde stenen voordat hij op Goli-

at afging 
5. Jakob had … zonen 
6. Er waren … vrijsteden of vluchtsteden 
7. Het land van de Filistijnen telde … steden 
8. De stam Naftali kreeg een gebied toegewezen 

met … steden en de omliggende dorpen 
9. Jakob werkte … jaar lang voor Laban 
10. Het ijzeren bed van Koning Og van Basan was … 

el lang en 4 el breed 
11. De regeringsperiode van Achab duurde .. jaar 
12. Het licht werd geschapen op dag … 
13. Jezus had … speciale leerlingen 

Het woord dat je nu leest is de oplossing. Vul je op-
lossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel 
en maak kans op een leuke prijs. 
Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook 
per post sturen naar: 
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP 
Haarlem, onder vermelding van ‘puzzel getallen’.  
Uiterste inzenddatum: 20 oktober 2015. 
De winnaar krijgt schriftelijk bericht. 
 
                               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/
http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 1 november  2015. Kopij 
moet uiterlijk maandag 21 oktoember 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 4 oktober    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Israelzondag, m.m.v. de Cantorij 
Welkom: de heer Schokkin 
Deurcollecte: Kerk en Israël 
 
zondag 11 oktober 
10.00 uur de heer S. Kuijt 
Welkom: de heer Onnink 
Deurcollecte: Werelddiaconaat (KIA)  
 
zondag 18 oktober    
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, kindernevendienst 
Welkom: de heer Wildenbeest 
Deurcollecte: NBG 
 
zaterdag 24 oktober 
19.00 uur. Oecumenische Dialectdienst. 
Pastoor C. Pikkemaat en  Ds J.J. Hinkamp 
plaats: Bonifatiuskerk 
 
zondag 25 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Viering Heilig Avondmaal 
Welkom: de heer Van Doorn 
Deurcollecte: Kerkradio 
 
zondag 1 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Welkom: de heer Schokkin 
Deurcollecte: Najaarszendingsweek (KIA) 
 
 
 
Kindernevendienst zondag 18 oktober. 
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig. 
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken  
in de Johanneshof. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Groenlo 
 
zondag 4 oktober Intrededienst ds. W. Blanken 
14.00 uur: ds. W. Blanken en ds.T. Gaastra 
Welkom: de heer Wiggers 
Deurcollecte: kerkvoogdij, Israëlzondag, kerk en 
Israël 
Na de dienst is er gelegenheid kennis te maken 
met dominee en mevrouw Blanken. 
 
zondag 11 oktober 
10.00 uur: ds. W. Blanken, startzondag 
Welkom: de heer Scheer 
Deurcollecte: kerkvoogdij, onderhoud begraaf-
plaats 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
zondag 18 oktober  
10.00 uur de heer H.G. Dijkman, Vorden 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: diaconie, werelddiaconaat 
 
zondag 25 oktober 
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk 
Welkom: mevrouw Vennebekken 
Deurcollecte: kerkvoogdij, hervormingsdag 
 
zondag 1 november 
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, Oogstdank-
dienst 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: diaconie, najaarszendingsweek 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
 
 
woensdag 14 oktober 
19.00 uur Taizéviering in de NH Calixtuxkerk 
 
woensdag 28 oktober 
19.00 uur Taizéviering in de NH Calixtuskerk 
 


