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  Avondgebed 

 

Zegen ons met uw stilte, 
dat de drukte in ons zwijgt; 

geef ons vrede met wat onaf is, 
en plezier in wat geklaard is; 
bewaar het licht in de nacht 

dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, 
als U over ons waakt. 

 

Andries Govaart 
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Op de balk of de hink-stap-sprong? 
 
Rare vraag zal je zeggen. Is het ook. Maar het 
heeft te maken met iets dat me opviel bij de 
commentator van het turnen. Doordat hij het 
nogal eens herhaalde (tja, die man moest ook 
steeds alle tijd volpraten) bleef het me bij. De 
turnsters op de balk moesten vooral voor zich 

uit kijken. Niet naar hun voeten, niet naar de balk 
waar ze opstonden, nee vooral vooruit. Zich richten 
op hun doel. Nu lijkt me dat voor de meeste andere 
takken van sport ook een goed idee. Bijvoorbeeld bij 
die vreemde hink-stap-sprong. Die absoluut onna-
tuurlijke manier van voortbewegen. Als je daar een 
hond op zou trainen zou de Partij voor de Dieren 
onmiddellijk bezwaar aantekenen. Zeggen dat je dit 
dier nog mens mag aandoen.    
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar goed. Die gedachte van vooruitkijken sprak me 
wel aan. Je op een doel richten. Is dat niet wat we als 
kerk ook doen? Ons richten op de toekomst. Vooruit-
kijken in plaats van omlaag. In plaats van achterom.  
 
Natuurlijk zijn er momenten dat je even terugblikt. 
Even denkt aan wat er was. Aan wat mooi was. Maar 
ook aan wat verdrietig was. Alleen, het mag geen 
levenshouding worden. Het mag je leven niet geheel 
en al bepalen. Vooral vooruitkijken. Je richten op je 
doel. Dichtbij, veraf, kan allebei. 
 
Zo ook de kerk dus. Vooruit. Gericht op haar doel. 
Dichtbij, veraf, kan allebei. Maar dan moet ze wel 
weten wat haar doel is. Waar ze naar toe wil. 
Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen staan 
we daar extra bij stil. Wat willen we het komende 
jaar doen? Als gemeente. Maar ook de vraag: wat wil 
ik, wat wil jij, daaraan bijdragen?  
 
Wat de kerk, wat wij als gemeente, maar ook wat wij 
als kerk wereldwijd willen, is de wereld maken zoals 
onze God hem bedoelde. Dat is het doel dat ons voor 
ogen staat. Het doel waar we ons op richten. Valt niet 
altijd mee. Want er is zoveel dat afleidt. Je zou er bij 

tijd en wijle moedeloos van worden. Er het hoofd bij 
laten hangen. Omlaag kijken. 
Maar zijn we daar nu niet juist kerk voor. Is de ge-
meente niet juist de plek waar we elkaar er aan her-
inneren wat ons doel is. Wat Gods doel is. Vrede. 
Gerechtigheid. Omzien naar elkaar. Dichtbij en veraf.  
 
Niet iedereen hoeft in de kerkenraad. Niet iedereen 
in een commissie. Niet iedereen bij de nevendienst 
aan de slag. Maar wel hebben we allemaal onze eigen 
verantwoordelijkheid gekregen. Voor wie en wat er 
op ons pad komt. Binnen en buiten de kerk. 
 
Op de balk of de hink-stap-sprong? Hoeft echt niet. 
Of je moet er aardigheid in hebben. Maar gewoon 
met beide benen op de grond is al genoeg. Met de 
raad van de commentator bij het turnen in de oren. 
Vooruitkijken. Doelgericht aan de slag gaan. Met 
wapperende handen. Of met gevouwen handen. Of 
allebei. Allemaal even waardevol. Als het doel maar 
in zicht blijft. Een aarde waarop het goed toeven is. 
Voor iedereen. 
 

Een mooi en doelgericht kerkelijk seizoen gewenst. 
 

                               marja 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken delen. 
 
De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven; 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
     

       (lied 1014) 
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‘Krijgen wat je verdient’. Deze uitspraak kwam 
de afgelopen tijd regelmatig ter sprake in een 
overvolle sportzomer. Wat werd er met hart en 
ziel gestreden om de hoogste eer, om de gou-
den medailles, bij het grote spektakel dat de 
Olympische Spelen heet!  

Goud is natuurlijk het hoogste goed. Bij enkelen, zo-
als de Jamaicaanse sprinter Usain Bolt en de Ameri-
kaanse basketballers, zou je het bijna schriftelijk kun-
nen afhandelen. Zo vanzelfsprekend leken zij weer 
het goud te winnen. Voor anderen was het de prijs 
voor jarenlang dagelijks afzien, op of in het water, in 
de turnhal, op wegen of in sporthallen. De ontlading 
was dan vaak extra groot. Tranen met tuiten!  
 

Maar wat ik zeker zo boeiend vond waren de heel 
verschillende reacties op het winnen van een zilveren 
medaille. De één, ‘onze’ Lichtenvoordse BMX-er Jelle 
van Gorkom, was er oprecht en voluit blij mee.  
 
 

 

Bij anderen (dameshockey) waren er tranen om het 
‘net niet’ winnen van goud. Ze kregen (vonden ze 
zelf) niet wat ze hadden verdiend. Maar anders dan 
in sommige jury-sporten liegen de kille cijfers niet. Als 
je verliest heb je toch ergens iets niet goed gedaan. 
En dán gaat het om het omgaan met de tegenslagen, 
het mislukken van de missie. En tegenover iedere 
winnaar staat een veelvoud aan verliezers! 
 

Ook al kan ik zeker genieten van (top)sport. Op dit 
punt ben ik heel blij dat ik er niet actief deel van uit-
maak. Dan komt bij mij toch de gedachte boven ‘wat 
is geloven dan toch een zegen’. Geloven gaat om 
overeind blijven in de wedstrijd die ‘leven’ heet. Voor 
de één een vrolijk spel (zo lijkt het) en voor een ander 
heeft het vooral veel weg van ‘afzien’: de ene tegen-
slag volgt op de ander. 
 

Maar het mooie van geloven is dat we terug mogen 
vallen op Eén die zijn strijd voor ons gestreden heeft. 
Wij hoeven onszelf niet te bewijzen, of ons beter 
voor te doen dan we zijn. Als je sommige media moet 
geloven zijn mensen die geloven ‘loosers’ (sukkelige 
verliezers, een soort tweede keus mensen). Maar 
niets is minder waar! Waar in kerken het geloof de 
toon zet zijn er eigenlijk alleen maar winnaars.  

En dat is niet iets dat ik zelf verzonnen heb maar dat 
ik leen van de mannen van het eerste uur. De apostel 
Paulus schrijft het al in zijn brief aan gelovigen (en ik 
neem toch aan ook voor ‘gelovige twijfelaars’):  
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem, die ons heeft liefgehad”. (Romeinen 8: 37, 
NBG vertaling 1951).  
 

In de woorden van Bijbel in Gewone Taal klinkt het 
net weer iets anders maar niet minder bemoedigend.  
“Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moei-
lijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. 
Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van 
Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij 
van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen 
engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of 
macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook ge-
beurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of 
sterven: God houdt van ons!”  

 

Het zijn woorden waar we in een nieuw kerkseizoen 
mee vooruit kunnen. Geloven is per definitie gaan 
voor de winst. Niet krampachtig maar vanuit het ver-
trouwen dat de Eeuwige niet loslaat wat zijn hand 
begon. En in dit geval kunnen we waar het de prijs 
betreft, of we wél of niet zullen winnen, het schrifte-
lijk afhandelen. Wie gelooft is al een winnaar, want... 
zó staat het geschreven! Met die instelling hoop ik 
ook het komende seizoen weer enthousiast (samen) 
werk te kunnen maken van ons kerkenwerk. Samen 
kerk-zijn blijft een inspirerende bezigheid. 
 

Toch is er ook een punt van verdriet. Na jarenlang 
samenwerking en zoeken naar wegen voor de toe-
komst komt er een einde aan de samenwerking met 
de hervormde gemeente Groenlo. Meer hierover 
elders in dit blad.  
 

In de Commissie Vorming en Toerusting hebben we 
afscheid genomen van Greeth Meijer. Ze was een 
trouw en heel betrokken lid van onze commissie en 
heel plezierig om mee samen te werken. En in de 
redactie van Op Weg hebben we afscheid genomen 
van Ankie Spekkink. En ook voor haar zijn de woor-
den trouw, betrokken en een uitstekende samenwer-
king en sfeer van toepassing.  
 

Zo is het toch met gemengde 
gevoelens dat ik dit stuk afsluit. 
Vreugde om een nieuw seizoen, 
nieuwe wegen een open toe-
komst en verdriet (snif) om het 
afscheid. Greeth en Ankie be-
dankt! Ik wens zowel Groenlo als 
Lichtenvoorde (al zullen we elkaar vast niet uit het 
oog verliezen) een zegenrijke toekomst.  
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Voor velen is de vakantie voorbij en is het gewone 
dagelijkse leven weer begonnen. Zo ook het 
schoolleven. Het is best spannend om te beginnen 
aan een nieuwe opleiding of in een andere groep. 
Voor wie het betreft, veel plezier en sterkte. De 
afgelopen weken kon menigeen genieten van de 
Olympische Spelen. Van medailles die gewonnen 
werden en medailles waarop gehoopt werd en die 
niet werden behaald. Zo gaat het soms ook in het 
leven. Zijn er gebeurtenissen in je leven die je wereld 
op de kop zetten, waar je totaal niet op had gerekend. 
Een ziekte binnen de familie waardoor de toekomst 
er ineens zo anders uit gaat zien. Een verhuizing waar 
je niet op gerekend had. Maar is er ook het 
nagenieten van mooie reizen die gemaakt zijn, van 
bijzondere ontmoetingen, of een spannend boek. Zelf 
kan ik nagenieten van mijn vakantie op Walcheren in 
de provincie Zeeland. Een omgeving waar ik nog nooit 
was geweest. Intussen weet ik nu ook dat 
hemelwater in dit gedeelte van Nederland heel 
belangrijk is. Alle slootjes hebben brak water. Een 
reden om de grote kerk in Veere, die in de loop der 
eeuwen voor allerhande doeleinden is gebruikt, niet 
af te breken vanwege de opvang van het vele 
‘hemelwater’. (Als iemand, komend uit een provincie 
met vele meren, was ik daar nooit opgekomen.) Mooi 
om ook in de vakantietijd nog veel te kunnen leren. 
Het kerkelijk seizoen begint weer vol energie en 
hopelijk kunt en wilt u daar, naar vermogen, in 
meedoen en van genieten.  
Stelt u persoonlijk contact op prijs, dan kunt u het 
volgend nummer bellen 0612 222 059. Het kan ook 
zijn dat het initiatief van mij uit gaat en ik u spontaan 
bezoek. Voor mij is namelijk prettig te weten welk(e) 
gezicht(en) achter een bepaalde naam schuil gaat 
(gaan). We hopen op een fijn seizoen met elkaar. 
 
Woorden, velen uit het hart gegrepen.  
Hoe woorden daden worden. 
 
Ik zag de maan, hoe hij aan de hemel voortbeweegt 
en heb de sterren bewonderd. 
Ze schijnen zoals hun bestemming is, heel gewoon. 
Ze stellen geen vragen. 
 
Ik heb echter wel vragen aan U, Here God, 
veel vragen, zoals:  
waarom is er ziekte en lijden? 
Waarom laat U toe dat er oorlogen zijn, 
waarom staat U toe dat ongeborenen omgebracht 
worden, 
waarom grijpt U niet in als meisjes worden misbruikt  
en mensen onrecht wordt aangedaan? 
 

Zachtjes hoor ik U fluisteren: 
“Wees jij mijn ogen  
en zet je in voor degene, die hulp nodig heeft. 
Wees mijn oor en luister naar de wanhopigen. 
Wees mijn mond, troost degenen die verdriet 
hebben. 
Wees mijn hand  
en richt de mens die gevallen is, weer op. 
Wees mijn hart en wend je tot de eenzamen. 
Wees mijn huis en bied een thuis aan. 
Wees zoals Ik wil dat je bent.” 
 
Als we toch eens zo met elkaar om zouden kunnen 
gaan! 
 
Meeleven met  
Dhr. B. Scholten van de Patronaatsstraat was weer 
thuis maar opnieuw opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege een ‘lichte’ herseninfarct. Op moment van 
schrijven (23 augustus) is hij voor revalidatie 
ogenomen in de Pronsweide te Winterswijk. Sterkte 
en beterschap gewenst.  
We denken ook aan hen die lichamelijk steeds meer 
in moeten leveren, aan hen die een medische ingreep 
moesten of moeten ondergaan. Aan alle zieken thuis 
of in een verpleeghuis en hun die om hen heen staan, 
sterkte en Gods zegen gewenst.  
 
Om alvast te noteren 
De gespreksmiddag in de Antoniushove is gepland op 
donderdag 3 november om 14.45 uur  
 

Met bemoedigende groet, 
Gaatske Braam 
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Blankwerk, Groenlo      
 
De scholen in onze regio zijn al weer begonnen. Scho-
lieren, studenten, frisse moed en sterkte gewenst in 
het nieuwe jaar! 
 
Bode en gids  Ook in de kerk gaat een nieuw seizoen 
van start. De startzondag op 11 september is het 
begin van een nieuw seizoen met allerlei activiteiten.  

 
We roepen elkaar toe: doet u, doe je mee? Jong en 
ouder concentreren we ons, direct of indirect, op de 
Bijbel. Word je daar wijzer van? Ja, als we verstaan 
wat we lezen. Dat laatste is echter niet vanzelfspre-
kend. In Handelingen 8 wordt verteld over een op-
perschatbewaarder, zeg maar een minister van finan-
ciën, uit Ethiopië. Hij heeft een bezoek gebracht aan 
de tempel in Jeruzalem en is nu op de terugreis. On-
derweg leest hij uit de boekrol van de profeet Jesaja. 
Hij blijft steken in Jesaja 53, in één van de teksten 
over de lijdende knecht van de Heer. Hij leest de 
woorden hardop, maar begrijpt niet wat er staat. Het 
zijn letters, samengevoegd tot woorden en zinnen, 
maar nog zonder  betekenis. Niet voor niets wordt 
tegenwoordig op de basisschool een vak “begrijpend 
lezen” gegeven. Pas wanneer je iets vat, kan het wor-
den verwerkt. De vraag van Filippus aan de minister: 
“Begrijpt u wat u daar leest?”, wordt aan ieder van 
ons gesteld. Zijn antwoord zou ook ons sieren: “Hoe 
zou ik als niemand mij wegwijs maakt?” Er is uitleg 
nodig, iemand met een sleutel in de hand, die de 
toegesloten tekst opent. In dat opzicht hebben we 
elkaar in de kerk nodig. De Geest werkt tenslotte 
altijd via mensen. Via studie en gesprek nemen we 
kennis van de sleutels die we hanteren, kunnen we 
elkaar tot gids worden. In navolging van Jezus. Hij is 
Gods’ unieke bode en gids. In Zijn keuze voor wie 
geen leven hebben, geen zin en betekenis ervaren. In 
Zijn overgave aan Zijn en onze Abba. In Zijn uitnodi-
ging te kiezen voor de waarden van het Rijk van God. 
Hij laat ons God kennen, de vrede die alle verstand te 
boven gaat, brengt ons thuis tot in het leven zelf van 

God: pure vrijheid en liefde. En wat dat betekent?! In 
feite schieten woorden tekort. Dat moet je erváren, 
zoals die minister, die zijn tocht als een blij mens 
voortzet. Zijn ogen zijn voorgoed open gegaan. Maar 
er is meer. Jezus, Immanuël, God – met – ons, doet 
ons delen in het perspectief van wij – met – God. God 
doet een beroep op ons met het oog op Zijn grote 
plannen. De Geest, die Jezus uit de doden opwekte, 
kan ook óns tot leven wekken. Mensen met wie onze 
Abba geschiedenis schrijft. Opnieuw het werk van de 
Geest, die ons herschept tot een gemeenschap 
transparant tot op God. De één de ander tot bode en 
gids.  
Een ieder van harte uitgenodigd. Op zondag en door-
deweeks in de kring!   
 
Meeleven  Een ieder die een behandeling ondergaat, 
thuis wordt verzorgd, in het ziekenhuis of in een ver-
pleegcentrum is opgenomen, veel sterkte gewenst, 
het vertrouwen dat God ons leven zoekt. Met de 
woorden van een gebed van Sytze de Vries:     
 

O God, zoveel vragen beheersen altijd maar 
weer ons bidden, vandaag moeten wij U bo-
venal danken.  
Voor het licht dat toch telkens weer door-
breekt. Voor het weten, soms, hoe nabij Gij ons 
zijt. Voor de liefde, die wij ontvangen. Voor de 
kleuren en de lach die ons leven sieren. Voor de 
mensen die durven opstaan. Voor mensen die 
durven blijven zingen. Voor mensen die gene-
zen, helen en troosten. Voor momenten van 
vriendschap, gemeenschap, liefde. Voor mo-
menten van hoop en moedgevende woorden. 
Voor momenten van leven, dat de kleur van Uw 
toekomst kent.  
Om dit alles danken wij U, omdat Uw Rijk niet 
ver van ons is.  
 

In geval van ziekte breng ik u graag, thuis of in het 
ziekenhuis, een bezoekje. Belt of mailt u mij gerust. 
Met een vriendelijke groet, 

ds. Wim Blanken 
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Einde samenwerking  gffgdfffffffffffgdfgfdd 
Groenlo - Lichtenvoorde 
 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente 
Groenlo heeft besloten de huidige vorm van 
samenwerking met de Protestantse gemeente 
Lichtenvoorde te beëindigen per 1 oktober 
2016. De belangrijkste reden hiervan is, dat de 

oorspronkelijke doelstelling inmiddels achterhaald is 
gezien de huidige ontwikkelingen binnen de PKN.  
 

De visie van de PKN is dat meerdere kleine gemeen-
ten dienen samen te werken met als doel te komen 
tot een soort “streekgemeente” waarbij elke ge-
meente haar eigen identiteit kan behouden. Dus al-
leen een samenwerking tussen twee gemeenten is 
voor ons een te smalle basis voor de toekomst. 
 

Voordelen hiervan kunnen zijn: 
1. Kerkdiensten blijven in de eigen gemeente 
2. Financiële zaken blijven in de eigen gemeente 
3. Lokale ( kleine ) kerkenraden waarvan één of 
meer leden vertegenwoordigd zijn in een over-
koepelende kerkenraad 
4. Een gezamenlijk kerkelijk bureau 
5. Predikanten die werkzaam zijn in de verschil-
lende gemeenten 

 

Deze opzet is bedoeld om toch zoveel mogelijk zelf-
standig te blijven en om, gezien de terugloop van het 
aantal leden, kostenbesparend te werken. 
 

Dit betekent ook dat per 1 oktober 2016 de versprei-
ding van het gezamenlijk kerkblad “Op Weg” in 
Groenlo zal stoppen. Ook komt er een einde aan de 
deelname van de Hervormde gemeente Groenlo aan 
het programma van de commissie Vorming en Toe-
rusting en de website van de beide kerken.Wat be-
treft het gezamenlijk reisje van de PVG/HVD zal nog 
overleg zijn. 
 

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Lich-
tenvoorde betreurt deze gang van zaken maar res-
pecteert het besluit van de Hervormde gemeente 
Groenlo en wenst deze alle goeds en Gods zegen toe. 
 

Een einde aan de samenwerking in de huidige vorm 
sluit niet uit dat de Protestantse gemeente Lichten-
voorde en de Hervormde gemeente Groenlo in de 
toekomstige gesprekken betreffende het realiseren 
van een streekgemeente elkaar weer tegenkomen. 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeen-
te Lichtenvoorde: 
S. Tamminga, voorzitter/R. te Kronnie, scriba 
Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente 
Groenlo: 
H. Bragt, voorztter/J. ter Horst, scriba 
 

 
 

Bloemengroet Groenlo 
De bloemen uit de maanden juni en juli zijn met een 
groet van onze gemeente bezorgd bij:  
 
5 juni  de heer en mevrouw Memelink 
12 juni  de heer Vennebekken 
19 juni  ds. Helder 
26  de heer Klein Wolterink 
 
3 juli  mevrouw Freriks, Winterswijk 
10 juli  de heer en mevrouw Vennebekken 
17 juli  mevrouw Corts 
24 juli  mevrouw Bartels 
31 juli  mevrouw Voerman. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet Lichtenvoorde 
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als groet van de gemeente, gebracht bij:               
 
26 juni  de heer Liesker 
 Neptunus 53. 
   3 juli   mevr. Te Hofsté 
 Esstraat 10/41. 
 10 juli   fam. Te Kronnie 
 Brook 22. 
 17 juli   fam. Hoekstra 
 Huininkmaat 11. 
 24 juli   mevr. Houwers 
 G.J. Doorninkweg  2 a. 
 31 juli   de heer Wouda 
  Oude Aaltenseweg 14. 
   7 aug. mevr. Meijer 
 M. Leliveltstraat 46. 
 14 aug. mevr. Lensink  
 Schatbergstraat 39. 
 

Giften 
 
Ontvangen via mevrouw G. Braam € 15,=. Via me-
vrouw A. van Vliet € 10,= voor de ouderling bloe-
mendienst. Mevrouw T. de Jongh ontving € 90,= voor 
het onderhoud van de kerk en mevrouw G. ter Haar 
ontving € 26,= voor de PVG. 
Hartelijk dank! 
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Verjaardagen 
 
2 sep.    mevr. G.J. Eenink 
 Lievelderweg 22 a 
 7131 MC, 86 jaar. 
  4 sep.  mevr. E. Hiddink 
 Franciscanerhof 16 
 7131 CE, 84 jaar. 
11 sep. de heer E.J. Sironde 
 Delstraat 20 
 7131 GJ, 86 jaar. 
14 sep. mevr. J.T. Lubbers  
 M. Leliveltstraat 15/06 
 7131 ZH, 75 jaar. 
15 sep. mevr. A. van Vliet 

Esstraat 10/36              
7131 CT, 87 jaar. 

17 sep. mevr. G.M. ter Haar 
 Esstraat 10/35 
 7131 CT, 83 jaar. 
19 sep. mevr. A.A.J. Magis 
 Beethovenstraat 2 
 7131 AK, 89 jaar. 
19 sep. mevr. H.C.J. Sironde 
 Delstraat 20 
 7131 GJ, 79 jaar. 
   1 okt. mevr. W.J. Scholten 
 Patronaatsstraat 16/05 
 7131 CG, 81 jaar. 
   2 okt. mevr. J.H. Wesselink 
 Nieuwe Maat 2 
 7131 EK, 86 jaar. 
   4 okt. mevr. A.L.T. Hofman 
 Weijenborgerdijk 51 f 
 7131 NP, 76 jaar. 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
Ook een gebaar van meeleven is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die de aandacht van ge-
meenteleden zeker op prijs stellen. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda Lichtenvoorde 
 
07 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Ouderlingenberaad 20.00 uur 
14 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Vergadering V&T 10.00 uur 
16 september Open Tafel  11.30 uur 
20 september Werkgemeenschap 
  Predikanten  09.00 uur 
  Verg. ‘Vredehof’ 20.30 uur 
21 september Inloopmorgen  09.30 uur 
28 september Inloopmorgen  09.30 uur 

 
 
Gebed van de maand 
 
Enige tijd geleden kreeg ik van een gemeentelid de 
suggestie aangereikt voor een rubriek voor het kerk-
blad. Een gebed van de maand. Het leek mij een uit-
stekend idee. En voor de eerste keer was er ook al 
een verzoek; een gebed uit een kerkdienst. 
 

Hans Hinkamp 

Spiegeltekst  
-Als de ander iets niet kan doen, dan is hij lui. 
Als ik het niet kan, dan ben ik druk bezet. 
Voor de keren dat wij met twee maten meten:  
Heer, ontferm U over ons. 
 

-Als de ander niet opschiet, dan is hij een slome. 
Als het om mezelf gaat,  
wil ik het werk niet half doen. 
Als de ander meer doet dan gevraagd,  
dan is hij een uitslover. 
Als ik het zelf doe, dan toon ik initiatief. 
Voor de keren dat wij met twee maten meten:  
Christus, ontferm U over ons. 
 

-Als de ander iets niet onmiddellijk gelooft,  
dan is hij twijfelaar. 
Als het om mezelf gaat,  
heb ik het recht om kritisch te zijn. 
Voor de keren dat we met twee maten meten: Heer, 
ontferm U over ons. 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft de 
volgende projecten ondersteund: 
 
Stichting Steun Ethiopische Vrouwen 
Iedere Ethiopische vrouw die bevallen is of een 
gynaecologische operatie gehad heeft, zou een 
set herbruikbaar (wasbaar) maandverband mee 

naar huis moeten krijgen. Dit is hygiënisch en het 
geeft hen bovendien de mogelijkheid om te blijven 
werken. Ze hoeven dan tijdens de menstruatie niet 
vijf dagen thuis te blijven, wat enorm scheelt in hun 
inkomsten. 
 
https://steunethiopischevrouwen.nl/) 
 
Stichting Mensenkinderen 
SOS Christenen in Armenië en Karabach geïsoleerd 
en bedreigd 
Karine en haar man Vachagan woonden tot voor kort 
in Nagorno-Karabach vlakbij de grens met Azerbei-
dzjan. In de ochtend van 2 april jl. werden ze opge-
schrikt door zware beschietingen door Azerbeidzjan. 
Karine, haar man en vele anderen sloegen op de 
vlucht. Sommigen vluchtten echter te laat en vonden 
de dood. In totaal kwamen 92 mensen om het leven 
en velen raakten gewond onder wie Vachagan. 
Door grote internationale politieke druk heeft Azer-
beidzjan de beschietingen na drie dagen gestaakt. Op 
16 mei stemde Azerbeidzjan ermee in dat dit conflict 
alleen diplomatiek opgelost kan worden. Echter na 
deze bijeenkomst werd er langs de grens toch weer 
door de Azeri’s geschoten en Armeniërs gedood. De 
Armeniërs hebben er absoluut geen vertrouwen in 
dat oorlog nu definitief is afgewend. 
Ondanks de wapenstilstand worden bijna dagelijks 
Armeniërs door sluipschutters gedood. De bewoners 
van de grensgebieden leven al jarenlang in grote 
angst. Zelfs werken op het land is levensgevaarlijk. 
Toch nemen ze het risico omdat ze voor levenson-
derhoud afhankelijk zijn van wat hun akkers aan 
voedsel opbrengen. 
Vanuit Armenië en Karabach krijgen we veel ver-
zoeken om gebed, hulp en steun. De nood is groot. 
Voor de mensen die gevlucht zijn is er dringend be-
hoefte aan voedsel, kleding en dekens. 
We laten onze broeders en zusters toch niet aan hun 
lot over? Daarom vragen we u om voor Karine en 
haar volk  te bidden en hulp te bieden. 
 
http://www.mensenkinderen.nl 
 
 
 
 
 
 

Deurcollectes september 
 
4 sept. De Glind 
 
11 sept. Kia-jeugdwerk 
 
Gamen in de kerk 
Geconcentreerd tuurt Mark naar het scherm van zijn 
laptop. Wat wordt zijn volgende missie? De spanning 
is van zijn gezicht af te lezen. Logisch. Samen met 
6.000 andere jongeren is hij in een heftige strijd ver-
wikkeld: Sirkelslag. Tijdens dit jaarlijkse evenement 
van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 
spelen tieners door het hele land tegelijkertijd een 
online spel rond maatschappelijke thema’s. Waar 
komt jouw kleding vandaag? Hoe kun je goed om-
gaan met de schepping? Sirkelslag is een succes: ie-
der jaar doen weer meer jongeren mee. Voor ge-
meenten een mooie tool om jongeren aan te spreken 
en te betrekken.  
 
18 sept. Kia-Vredesweek 
 
Vredesactiviteiten meer dan ooit nodig 
De wereld staat in brand. We zien beelden van men-
sen die voor bruut geweld moeten vluchten. We ho-
ren verhalen van mensen die nergens welkom zijn of 
niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we 
er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luiste-
rend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oor-
logsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan 
de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in 
Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële 
steun voor. 
 
25 sept. Koffie Johanneshof 
  
Opbrengsten collectes juni 
 
5 juni KIA-Werelddiaconaat   € 144,20  
12-juni Koffie Johanneshof   €   82,20  
19-juni De Glind    €   65,95  
26-juni Kindernevendienst   €   44,73 
 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 

https://steunethiopischevrouwen.nl/)
http://www.mensenkinderen.nl/
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Ontwerp jaarrekening Diaconie 2015 
 
De ontwerp jaarrekening van de Diaconie over 2015 
is in de kerkenraad besproken en wordt conform de 
kerkorde gepubliceerd. 
 

 
 
Tevens worden de jaarcijfers in hun geheel ter inzage 
gelegd voor de leden van de gemeente vanaf zater-
dag 3 september tot zaterdag 10 september in de 
Johanneshof tijdens openingstijden. 
 
Reacties hierop kunnen tot drie dagen na het einde 
van de periode van terinzagelegging worden gestuurd 
naar de scriba. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen Bosch en zijn 'Tuin der Lusten'. 
 
We willen u nu vast wijzen op de eerste avond 
van Vorming en Toerusting. Dr. Sophie Ooster-
wijk komt ons vertellen over Jeroen Bosch. De zo 
bekende schilder die 500 jaar geleden overleed. 
Mevrouw Oosterwijk is gespecialiseerd in Mid-
deleeuwse kunst en werkte aan meerdere bui-
tenlandse universiteiten. Ze zal ons uitleg geven  
aan de hand van één van zijn werken, het drie   

         luik 'Tuin der Lusten'.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeroen Bosch kwam uit een familie van schilders. Hij 
werd geboren als Jeroen van Aken. We weten niet 
zoveel over zijn leven. Maar veel van  zijn werken zijn 
overbekend. Het werk van Jeroen Bosch toont een 
heel eigen stijl. We zien duiveltjes en monstertjes die 
overal opduiken. Het boeit en wekt verwondering. Is 
raadselachtig en mysterieus. Er is zoveel te ontdek-
ken in zijn werk. Dankzij de uitleg deze avond zal een 
tipje van de sluier rondom Jeroen Bosch opgelicht 
worden.  
 
Het belooft een boeiende avond te worden waarvoor 
we u van harte uitnodigen. 
 
Noteert u vast de datum en tijd: 13 oktober van 
20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: de Johanneshof. 
Mocht de opkomst groot zijn dan wijken we mogelijk 
uit naar de kerkzaal. 
 
Koffie en thee zijn  verkrijgbaar voor €1,-.  
Toegang is gratis, maar u mag een vrijwillige bijdrage  
geven. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Sjors Tamminga. mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl  of 
telefonisch: 0544 - 37 27 52. 
 
                             De commissie Vorming en Toerusting 
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Vieren, Groenlo 
 
In de spanning van kyrië en gloriahllhhhhhhhhh   
Af en toe vragen mensen me naar het “waar-
om” van de verschillende gebeden in de zon-

dagse dienst. Bij deze een korte toelichting op het, 
zogenoemde, drempelgebed en op het kyrië. In het 
drempelgebed vragen we God wat er nodig is om ons 
over de drempel van de dienst te helpen, om de Heer 
te ontmoeten. Meteen daarna bidden we het kyrië. 
Aan het begin van de dienst willen we weten dat we 
niet alleen voor onszelf zijn gekomen. We roepen: 
“Kyrië eleison”, wat “Heer, ontferm U” betekent. ’t Is 
in het evangelie de kreet van Bartimëus en van de 
tien melaatsen. De zondagse kerkdienst is er dus niet 
om alle narigheid te vergeten. Zoals de blinde Barti-
meüs roepen we tot de Eeuwige. Eigenlijk is “roepen” 
een te zwakke vertaling. Bartimeüs zet een keel op, 
schreeuwt, krijst. Aan roepen kun je nog voorbijgaan, 
maar krijsen doet je stilstaan. En de Heer staat stil en 
Hij luistert. Bartimeüs herinnert me aan een werk van 
Edvard Munch, “Le Cri - De Scheeuw” getiteld.  
 

 
 
In het kyriëgebed leggen we niet alleen onze eigen 
nood aan God voor, we roepen plaatsvervangend 
voor wie in deze wereld geen adem meer heeft, be-
noemen alle pijn, angst, wanhoop, opstandigheid of 
onmacht, die mensen wordt aangedaan of overkomt.  
Dan, van het ene op het andere moment, slaat het 
smeekgebed om in een lofzang, het gloria, dat voor 
het eerst in de kerstnacht klonk, de engelenzang: 
“Gloria in excelsis Deo”,  “Ere zij God in den hoge”! 
Door de tekst van het gloria, het loflied, worden we 
even opgetild, staat ons de wereld voor ogen waar-
aan God werkt. In onze strijd tegen ziekte, verdriet en 
dood blijkt Hij onze bondgenoot. Hij zoekt, in tijd en 
eeuwigheid, ons leven. In dit vertrouwen is Jezus 
gestorven. Zijn opstanding vertelt dat aan Zijn doen 
en laten de toekomst is. Dat is Pasen! Waarop He-
melvaart volgt: Jezus is voorgoed Gods’ rechterhand. 
God regeert de wereld op de wijze van deze pracht-
mens, Zijn Zoon. Sindsdien is geloven: leven in de 
spanning van kyrië en gloria. Dat is geen angstig, een-
zaam avontuur. Wij leven na Pinksteren. De Geest 

schenkt ons het wonder van het geloof en schenkt 
ons aan elkaar. Zo houden we ’t vol in de spanning 
van kyrië en gloria.  
 
Voor de voorgangers deze maand verwijs ik u graag 
naar de rubriek kerkdiensten. 
 
Startzondag op 11 september – dienst voor jong en 
ouder. Bij deze nodig ik u van harte uit voor de start-
zondag. We vragen een zegen over een nieuw win-
terseizoen. De kerkenraad heeft een kleine commis-
sie benoemd om de nodige voorbereidingen te tref-
fen.   Joke Bekkenutte–van Keulen, Roos Weetink–ter 
Haar en ondergetekende trekken samen op. Gelukkig 
is een aantal gemeenteleden bereid allerlei hand– en 
spandiensten te verlenen. Na de dienst drinken we 
koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Ook 
eten we samen. Geeft u zich a.u.b. op via de inteken-
lijst. Tijdens de lunch staan we graag stil bij de be-
waardoosjes, waarover u in het vorige kerkblad las. Er 
is gelegenheid deze doosjes te presenteren. 
Ik hoop van harte dat u deze dienst kunt bijwonen. 
Op bepaalde momenten hebben we, in de relaties 
waarin we leven, elkaar nodig. De startzondag is zo’n 
moment in de familie de wij als kerkelijke gemeen-
schap vormen. De kinderen horen daar vanzelfspre-
kend bij, vandaar dat we, zoals op Pasen en Pinkste-
ren, worden uitgenodigd voor een dienst van jong en 
ouder. Wat zou het fantastisch zijn als we dit jaar 
stoelen moeten bijzetten! In deze viering zitten vol-
doende herkenbare momenten, maar er zijn ook 
enkele verrassingen.  
Fijn dat “The Voices” o.l.v. Hannie Abbink-Meijer aan 
deze dienst meewerkt. Opnieuw genieten! 
 

 
 
Het (landelijk) thema van de startzondag luidt dit 
jaar: "Deel je leven!" We delen ons leven in allerlei 
opzicht, delen onder meer vreugde en verdriet, hoop 
en twijfel. We delen ons leven met wie we een gezin 
vormen, met buren, vrienden, collega’s. Met mensen 
binnen en buiten de kerk. We zoeken zelf contact, 
maar trekken ook op met wie op ons pad komen. In 
de praktijk blijkt één en ander niet vanzelfsprekend. 
Daarvoor opent ook het bijbelverhaal onze ogen. We 
staan stil bij de geschiedenis van de zondvloed, in het 
bijzonder bij de betekenis van de ark van Noach als 
beeld voor de kerk. De uitdrukking “Na ons de zond-

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTo8ado4HNAhXFuBQKHejdAREQjRwIBw&url=http://docplayer.nl/132170-1-god-heeft-de-wereld-geschapen.html&psig=AFQjCNGWsMTieiP7LFlBz8le0qqbP-b4qQ&ust=1464679575256892
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vloed …” bepaalt ons bij een mentaliteit van onver-
schilligheid. Daarop duidt ook het gezegde: “Gods 
water over Gods akker laten lopen”. In de kerk horen 
we iets anders. Genesis 6-9 is het verhaal dat God 
orde op zaken wil stellen. De onverschilligheid heeft 
een wereld gecreëerd die onbestaanbaar is. Noach is  
“tamim”, een mens uit één stuk, gaaf, integer. Zo is 
Noach beeld van God.  
De drijvende dierentuin, die de ark is, doet denken 
aan de profetie van Jesaja, waarin de panter naast 
het bokje ligt, de wolf naast het lam. De messiaanse 
wereld in een notedop. Zou de ark ook symbool kun-
nen staan voor de kerk, een gemeenschap, die God 
wil gebruiken om Zijn wereld te bewaren voor de 
toekomst die Hem voor ogen staat?  
Bij de ark horen dieren. Op zich zou het aardig zijn de 
huisdieren mee te nemen waaraan we gehecht zijn. 
Maar dat is om meer dan één reden niet wenselijk. 
Vandaar dat ik de kinderen uitnodig hun knuffeldier 
mee te nemen. Dus, jongens & meisjes, neem één of 
meerdere knuffeldieren mee!    

  
Vredeszondag   
Op zondag 18 september, vredeszondag, wordt u van 
harte uitgenodigd voor een oecumenische viering in 
de “Oude Calixtus”. Lied 1015 uit het nieuwe Lied-
boek houdt een belofte in:  

 
Tot het uiterste, in alle uithoeken, tot aan je 
grenzen, mag je gaan tot er vrede is, vrede op 
aarde voor alle mensen. 

 

 
God van Joden en Arabieren hhhhhhhhhhhhhhhhhh 
Op de zondagen na Pinksteren is de kleur van tafel-
kleed en stola groen. Groen wekt verwachting, is de 
kleur van de hoop. Hoop die niet vanzelfsprekend is. 
Op zondag 25 september staan we stil bij Genesis 
21:1-21 en Hebreeën 11:1, 11-12. 
Sara, die geen kinderen zou kunnen krijgen, baart een 
zoon. Hagar bederft de feestvreugde door de spot te 
drijven met Sara, die al op leeftijd is! Waarop Abraham 
Hagar en haar zoon Ismaël wegstuurt. Het verdriet van 
Hagar en Ismaël wordt door God gehoord, hun nood 
gezien.  
Goede diensten gewenst!  

ds. Wim Blanken 
 

 

AKZ kerkdienst met PGW-band  
 
Zondag 18 september is er een muzikale kerkdienst 
met medewerking van de PGW-band. De PGW-band 
is de begeleidingsband bij bijzondere diensten van de 
protestantse gemeente Winterswijk. De leiding is in 
handen van Johan Klein Nibbelink. In eigentijdse lie-
deren en in de samenzang neemt de PGW-band ons 
mee met hun verfrissende klanken.   
 

 

 

Het onderwerp voor deze dienst is de uitspraak “sur-
vival of the fittest”. Hoe fit zijn we in de kerk? Over 
gezond leven en het geheim van de ‘eeuwige jeugd’, 
want je bent zo oud als je je voelt. Over gelovig fit 
blijven en fitterige gelovigen. Over: Hoe overleef ik 
(als) de kerk? Wat moet je er voor doen en wat moet 
je er voor laten? Al met al voldoende stof tot naden-
ken. Een dienst met een eigen twist. Je bent van har-
te welkom! 

 
 
 

 
Avondgebed 
 
Zegen ons met uw stilte, 

dat de drukte in ons zwijgt; 

geef ons vrede met wat onaf is, 

en plezier in wat geklaard is; 

bewaar het licht in de nacht 

dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, 

als U over ons waakt. 

Andries Govaart 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://oud.girlscene.nl/images/library/articles/images01/girlscene/symbolen9.png&imgrefurl=http://www.girlscene.nl/p/4725/symbolen_waar_komen_ze_eigenlijk_vandaan&docid=91Nx95d_AyIT-M&tbnid=Cq5Q_TR_ORJWPM:&w=500&h=520&hl=nl&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjenMPVpIHNAhVrJsAKHQfOAx8QMwhEKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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Oecumene, Groenlo 

 
Vredesdienst 
De Oecumenische Raad nodigt u uit voor een interac-
tieve vredesdienst op zondag 18 september, 10.00u 
in de Oude Calixtuskerk, Kerkhofsteeg 4 te Groenlo. 
Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of 
thee nog wat na te praten. 
Het thema van de dienst is VREDE VERBINDT. De 
voorganger is Rianne Luiten, pastoraal werkster van 
de St. Paulusparochie. Zij zal met ons in gesprek gaan 
aan de hand van het schilderij “The wounded soldier” 
van Otto Dix. 
 
Christelijk leerhuis 
De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert 
ook dit najaar weer een serie avonden vanuit haar 
Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in ‘s-
Hertogenbosch. De titel van dit jaar is, voluit: «Tradi-
tie – Vuur doorgeven. Verhalen van Gods grote da-
den». 
Voor meer informatie met een algemene aankondi-
ging en een uitgebreider programma zie 
www.stpaulusparochie.nl → oecumene of www.pkn-
lichtenvoorde.nl → laatste nieuws. 
Dit Leerhuis werd eind 2006 opgericht, begon zijn 
eerste leergang herfst 2007 en gaat daarmee inmid-
dels zijn tiende ‘aflevering’ in. Er is ook voor 2016 
gezocht naar spannende en inspirerende stof; voor 
wie wil is er ook de extra activiteit van een ontmoe-
ting met oosterse christenen in Nederland. 
Van harte hoopt ons Bēt Drāshā-team, bestaande uit 
ds Paul van der Waal, mevrouw Aline Verbaas en Leo 
van Leijsen, u te verwelkomen bij de komende leer-
gang van Bēt Drāshā. 
De Oecumenische Raad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesprekskring Groenlo 
 
Hierbij een vooraankondiging van de gesprekskring in 
november. 

 
NOOIT KAN 'T GELOOF TEVEEL VERWACHTEN!? 
Wie ernstig ziek is of de ziekte van een familielid 
meemaakt, wordt meestal flink door elkaar geschud. 
Sommigen ervaren dat het geloof in een dergelijke 
periode zich verdiept, anderen gaan juist twijfelen, 
dreigen hun geloof te verliezen.  

Een vraag die zich mogelijk aandient, luidt: “Hoe 
spreekt de bijbel over ziekte, verdriet en dood en wat 
mag je in het licht van de bijbelse boodschap  bidden?” 
 
De drie brieven van dr. Hans van der Werf, getiteld 
“Schrijvend vanaf het ziekbed”,  zullen ons zeker op 
weg helpen.   
 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de kerk, tele-
fonisch (0575–845805) of via het e-mailadres: 
w.blankenvdm@gmail.com. Wie zich opgeeft, ontvangt 
genoemde brieven.  
Van harte welkom in de kring! 
 
Data        : dinsdag 15, 22 en 29 november 2016  
Tijd          : 15.00 – 16.30 uur 
Plaats      : Jan Steenstraat 29  
                  (ten huize van Greeth Meijer – Wierenga)  

 
ds. Wim Blanken 

 
Wie zich van zijn eerlijkheid bewust is,  
lacht om de leugens van het gerucht. 

http://www.stpaulusparochie.nl/
http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:w.blankenvdm@gmail.com
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Startzondag 2 oktober 
 

 

Het is wat later dan u gewend bent maar toch…. 

Zondag 2 oktober willen we het nieuwe kerkelijk jaar 
gezamenlijk beginnen met een startzondag. En omdat 
het die dag ook Israëlzondag is, is het dus dubbel-
feest. Het thema van de Israëlzondag dit jaar is:              
Vernieuwing van je gezindheid. Transformatie met 
hart en ziel.  
Om 10.00 uur beginnen we met een feestelijke 
dienst.  Met daarin veel mooie muziek en de presen-
tatie van het nieuwe programma van Vorming en 
Toerusting. 
Zoals gewoonlijk is er, na de dienst voor iedereen 
koffie thee of limonade. 
Voor daarna zal er een gezellig programma georgani-
seerd worden met een spelletje, een drankje en voor 
de liefhebbers een puzzelwandeltocht. 
Natuurlijk zorgen we er ook voor dat er iets lekkers te 
eten zal zijn. 
Rond 14.00 uur zal het afgelopen zijn en hopen we 
terug te kunnen kijken op een geslaagde startzondag. 
Iedereen die zin heeft om, na de koffie mee te doen 
met het programma, kan zich tot 26 september op-
geven bij: 
Sjors Tamminga ( sjors.tamminga@kpnmail.nl ) of  
Marion Houwers  ( mhouwers@kpnmail.nl)  
Ook zal er een opgavelijst in de Johanneshof komen 
te liggen. 
Samen kunnen we er een gezellige start van maken 
dus…… 

geef je op en doe mee ! 
 
                                                      Namens de kerkenraad, 
                                                                  Marion Houwers 
 

 

 
 
 
 
 
 

Protestante Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 
                                                       
De zomerstop is weer voorbij en we hopen dat het 
voor iedereen een goede tijd is geweest. Na  weken 
met de nodige regenbuien mogen we nu toch ook 
nog genieten van mooie zonnige dagen.  
En dan ligt er nog een groots evenement in het ver-
schiet: het  Bloemencorso. Hier zijn heel veel  men-
sen in ons dorp bij betrokken en we zijn er ook best 
trots op dat we dit hier elk jaar voor elkaar krijgen. 
Daarna beginnen wij ook weer met de ouderenmid-
dagen in de Johanneshof. Hiervoor nodigen wij ieder-
een uit om op  maandag   19 september om 14.30 uur 
te komen luisteren en genieten van een muzikale 
middag onder leiding van de heer T. Weikamp.   
We hopen weer op een goede opkomst en een mooi 
nieuw seizoen. 
U kunt binnenkort het nieuwe programma-boekje 
van Vorming & Toerusting tegemoet zien.  
 
 
 
 
 
 

            Hartelijke groet namens alle medewerkers 
                                                              Annie Bosman 

**************** 

Zondagse Oppassers gezocht. 

 

Met de kinderen zijn ook heel wat ouders  uit de zon-
dagse diensten verdwenen. Heel wat oppasouders. 
Vandaar de oproep voor nieuwe gezichten. Het hoe-
ven heus niet altijd moeders of oma's te zijn. Die tijd 
ligt ver achter ons!! Vaders of opa's zijn ook zeker 
welkom. Of wie het dan ook leuk lijkt heel af en toe  
met wat 
kleintjes op 
te trekken.  
      
Spreekt voor 
zich dat we 
niet vragen 
om meer 
personen  omdat de groepen kinderen te groot wor-
den. Maar het voordeel van meer personen is dat 
iedereen minder vaak aan de beurt is. En dat zou fijn 
zijn. Vier of vijf keer per jaar bijvoorbeeld. Nu ligt dat 
beduidend hoger. Wilt u of wil jij je hiervoor inzet-
ten? Zou geweldig zijn. En als er eens geen kind op 
komt dagen, geen nood. Dan is er altijd een plekje 
vrij.Schuif dan gewoon de kerkbank in. 
 
Lijkt het iets? Neem even contact op met Marja Kos-
ter (0544-488168). Zij geeft het dan door aan de be-
treffende personen. 

 

maandag   19 september om 14.30 uur 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
mailto:mhouwers@kpnmail.nl
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HVD Seizoen 2016 - 2017 
 
Het afgelopen jaar hebben we zeven middagen geor-
ganiseerd met uiteenlopende onderwerpen en zijn 
we samen met de PVG Lichtenvoorde op reis ge-
weest. 
 
Helaas moeten we constateren dat het aantal deel-
nemers dat aanwezig was op deze middagen gestadig 
daalt. Dit betreuren wij uiteraard, maar het is gezien 
onze kleine gemeente niet verwonderlijk. Toch heb-
ben we besloten dit seizoen door te gaan, zij het wel 
met minder middagen. 
We hopen dat u hiervoor begrip hebt en toch weer 
met veel plezier aanwezig kunt zijn bij de HVD-
middagen. Kent u een buurvrouw, een kennis of ie-
mand anders die ook graag mee wil gaan, dan is 
zij/hij van harte welkom! 
Als bestuur hebben wij een programma samenge-
steld. Wij hopen dat we erin geslaagd zijn hiermee 
een goede invulling aan onze bijeenkomsten te kun-
nen geven met een gevarieerd programma. 
 
Ontmoeting, ontspanning, bezinning en gezelligheid, 
maar ook oog voor elkaar, voor onze naaste en met 
een hart voor de samenleving. 
 
Het bestuur wenst u fijne middagen toe! 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Hannie Abbink  tel. 462115 
Gerda Nijman  tel. 462216 
Harmien Raspe  tel. 463597 
Diny Vennebekken tel. 465509 
 
 
Programma HVD 2016 – 2017 
13 oktober   
Vandaag hebben we een gast in ons midden die ons 
al eerder met een bezoek heeft vereerd: onze plaats-
genoot Annemarie Broshuis. Ze vertelt verhalen in 
ons prachtig Achterhoeks dialect en verrast ons met 
liedjes en een quiz. Het belooft een gezellige, ont-
spannen middag te worden. 
15 december   
Kerstviering. Inmiddels is het traditie om na de kerst-
viering samen als afsluiting een broodmaaltijd te 
nuttigen. We hopen dat we deze middag veel men-
sen mogen begroeten! 
19 januari  
Alweer een traditie: Nieuwjaarsbegroeting met daar-
na de traditionele bingo, waar weer veel leuke prijs-
jes te winnen zijn. 
 
 
 

2 maart   
De Vincentiusvereniging is een bekend begrip in 
Groenlo. Zij zet zich in voor minderbedeelden in de 
samenleving. De vereniging heeft een grote groep 
vrijwilligers die op verschillende manieren werkzaam 
zijn. Voor een belangrijk deel wordt het werk gefi-
nancierd door de verkoop van gebruikte kleding en 
andere goederen uit de winkel, de Vincent Shop. De 
kleding en goederen wordt geschonken door inwo-
ners van de Gemeente Oost Gelre en omgeving. 
Daarnaast komen er gelden binnen via donaties, col-
lectes en erfstellingen. De heer Wissink komt van-
middag om ons meer informatie te geven.  
6 april    
Paasviering. De liturgie wordt verzorgd door het be-
stuur. 
mei/juni   
Op dit moment zijn er nog geen afspraken gemaakt 
met de PVG Lichtenvoorde over het reisje. Dit zal ook 
afhankelijk zijn van het  aantal deelnemers. U hoort 
hierover t.z.t. meer op de middagen. Ook zal dit be-
kend worden gemaakt in de Groenlose Gids. 
 
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 13 
oktober. 

Toon Hermans 

Het bestuur van de HVD 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

 
Lecht 
 
Zeukend tussen allerlei foto’s, kwam ik der ene 
teggen dee ik emaakt heb tiedens ‘de nacht van het 
licht’ in 2014. Ik bekek ‘m nog ’s good en bedach 
mien ho vake ik nog genoot van dat moment. Ho 
mooi ’t was, wat een speciaal geveul ik derbi’j hadde 
en ho dat beginnende morgenlecht mi’j deed reali-
saeren dat der elke kaere opni’j ne ni’jen dag begon. 
Läög en schone! ’t Lag grotendeels an mienzelf ho ik 
‘m ging invullen en belaeven. 

 
 
 
Ik zat dèn vroggen morgen op dee bewuste plekke 
um an wandelaars van de Aaltense Musea ’t verhaal 
te vertellen van vliegenier Leslie Pulfrey. Ho ziene 
Lancaster op 17 juni 1944 op de terugweg vanuut 
Duutsland onder vuur was enommen en zol neerstor-
ten. Leslie sprong as eersten uut ’t vliegtuug. Later 
dèn morgen is e evonden in ne weide an de Gand-
voortweg. Hee had de sprong neet ovverlaefd, waar-
schijnlijk umdat in de parachute ne scheure was 
ekommen. Of e direct dood is ewest, kon niemand 
zeggen. 
 
Dèn morgen zat ik daor, misschien wal op dezelfde 
tied van de dag as toen hee sprong, op deezelfde 
plekke. Had hee ’t lecht zeen worden? Had hee de 
eerste voggels nog eheurd? De koekkoek? Was ok 
langs ziene bene ne ni’jsgierigen katte kommen lo-
pen? Zeuvenentwintig jaor en de gedachte dat e mis-
schien beseft hef, dat e neet meer de kans zol kriegen 
zien laeven vol te laeven, daor kan ‘k neet good ovver 
deurdenken, zo naar vin ik dat. Ik hoppe dat e dat 
neet hef hoven denken en dat e veurdat e ’t good 
beseffen, al op weg was naor een ni’j Lecht. 
 
In ’t Liedbook staot heel völle mooie liederen, ok 
ovver morgenlecht. Ik laeze der vake in, de liederen 
laot zich laezen as gedichten. Völle teksten raakt 
mien, umdat ze in zulke mooie weurde of zinnen een 
geveul umschrieft, dat deur elk mense wordt her-
kend. Lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, 
is één van de liederen dee ik graag laeze. ’t Is ok een 

betjen een speciaal lied. Ik ken ’t uut de beginjaoren 
zeuventig van zanger Cat Stevens. 
Toen von ik ’t al net zo mooi! No mot ik ok altied een 
betjen grinniken bi’j de gedachte dat mien vader 
nooit begreep dat ik naor dat soort muziek kon luus-
teren. Ok de lange haordracht van de heren muzikan-
ten kon e neet direct waardaeren, daor zag e ’t nut 
neet van in, maor ja, hee was in dee tied lang neet de 
enige vader of moder met dee gedachte! Maor grin-
niken do-k veural, umdat een lied, vertolkt deur dén 
langheurigen bebaarden muzikant Cat Stevens, no in 
’t Liedbook steet. Wat zol e daor van vinden, a-k ’t 
um nog vraogen kon? Dat zo’n lied no ezongen wordt 
in ‘ziene ’kerke? Ik wet wal zeker dat e der wal ne 
mouwe an ebreid zol hebben. Wanneer ik de eerste 
zin laeze: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, kump 
der een streum van gedachtes bi’j mien op. Dat al 
eeuwen- en eeuwenlang elken dag de zonne op-
kump, mensen dat ezeene hebt en der, net as wi’j, 
onder elaefd hebt. Ho zol iemand uut de hele vrogge 
tied dat belaefd hebben? Wat was toen belangriek in 
hun waereld? Waor was e bange veur, wat meek um 
bli’j? Ik wet wal zeker dat ze ok toen dezelfde gedach-
ten hadden as wi’j in dizze tied: genieten van ’t mooie 
en zorgen um ’t lelijke. Al dee eeuwen deur, in zukke 
verschillende tieden, kwam elken morgen schone en 
fris, de zonne op. Eigenlijk denk ik der völle meer bi’j 
asdat ik op kan schrieven. ’t Is ne raegenbaoge van 
gedachten, alle kleuren an geveulens doot met. 
 
Toen ik dèn morgen al zo vrog de zonne op zag kom-
men, veulen ik ne harmonie. ’t Kloppen allemaole. In 
röst kek ik to ho hee zonder moeite opkwam en be-
tjen bi’j betjen zag ik steeds meer van de umgeving. 
In alle stilte nam e de dauw weg, leet e de eerste 
voggel fluiten en krop een prachtig zacht lecht lang-
zaam wieter ovver de weide. Kleine details, zoas ’t 
meizoentjen doemen op in de barm. ’t Allerlaatste 
wao-j op zo’n moment an denkt, an wilt denken, is 
oorlog. Maor as ik dan ummekekke, dan zag ik de 
plekke waor Leslie Pulfrey estorven was. Ok tiedens 
ne oorlog. Dat veulen heel dwars. Veulen heel fout! 
Zo mot ’t neet. Zo kan ‘t neet de bedoeling waen. De 
tied van vandage mek mien bange. Krantenberichten 
met daorin ’t verslag van doelbewuste wrede acties, 
onschuldige mensen dee de dood vindt. Ho geet dat 
wieter, waor geet dat naor to? Vluchtelingen dee op 
gammele onveilige bootjes, umdat der geen andere 
keus is, richting Europa komt en daor veiligheid denkt 
te vinden. Wanhopig in volgepakte kampen. 
 
In ons eigen land, de prachtige evenementen, met 
zovölle enthousiasme op ezat, zoas de Nijmeegse 
Wandelvierdaagse en de Zwarte Cross, dage um ‘t 
met mekare good en gezellig te hebben, een feestjen 
te bouwen, fijn te wandelen, daorvan mot de organi-
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satie no um de taofel gaon zitten en actie onder-
nemmen veur extra beveiliging. Ho krange veult dat! 
Wat zol ’t mooi waen, da-w as mensen in liefde ne 
weg zeukt um mekare te bereiken, dwars deur alle 
onbegrip hen op weg naor begrip, van de ene mens 
naor de andere, gewoon umda-w allemaole mens 
bunt, met dezelfde verlangens, geveulens en rechten 
op een eigen veilige plek, niks meer en niks minder. 
Dan kump, samen met de zonne, ok de hoop op, ‘el-
ken morgen, as ooit de eerste’, fris en schone en 
brech ons, altied weer, zien Lecht! 
 
Thea Onnink-Stronks 

 
Monument Leslie Pulfrey aan de Gandvoortweg in 
Aalten-Dale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begraafplaats ‘Vredehof’   
 
Het is al jaren zo dat wij in de editie van april of mei 
van dit kerkblad  u vragen om een vrijwillige bijdrage 
voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
In de editie van september volgt dan een herinnering 
voor degenen die het werk van onze commissie fi-
nancieel wel willen steunen maar om welke reden 
dan ook de bijdrage nog niet hebben betaald. 
Dus bij deze de herinnering met het vriendelijke ver-
zocht de bijdrage over te maken op rekeningnum-
mer: NL13RABO03361.63.797 ten name van de 
Commissie van Beheer 'Vredehof' van de Protestant-
se Gemeente te Lichtenvoorde. 
Mocht u in plaats van een bankoverschrijving de 
voorkeur geven aan contante betaling, dan zal één 
van onze vrijwilligers bij de ons bekende adressen 
langs komen voor het vragen van een bijdrage. 
Bij voorbaat onze dank. 
 
Met die bijdragen zijn wij in staat de begraafplaats 
goed te onderhouden.  
 
Voor vragen over de huurrechten en de bijkomende 
grafkosten voor particuliere graven, urnengraven, 
urnengraven met kelder, urnbijzetting en het ver-
strooien van as op het strooiveld kunt u terecht bij 
onze secretaris. 
 
                                                   Met vriendelijke groeten, 
               namens de Commissie van Beheer 'Vredehof' 
                                  J. Niewold, waanemend secretaris, 
                                                          Willy Brandtplein 242 
                                                           7007 LH Doetinchem 
                                                                  tel. 0314-843947 
                                             email: j.niewold@upcmail.nl  

 

ito ergo sum 
~~~~~ 

Ik denk dus ik besta. 
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Laatste redactievergadering samen met Groenlo 
 
Als je zoveel jaar samenwerkt leer je elkaar aardig 
kennen. Je verving elkaar bij vakanties. Overlegde 
over ingezonden stukken. Achter de schermen ge-
beurt er vaak meer dan mensen beseffen. 
Voor je er erg in had was er alweer een maand voor-
bij en lag de kopij al weer op je bordje. Dat zal Ankie 
zo ervaren hebben. En dat geldt voor alle redactiele-
den.  
Hans Hinkamp besteedde er al aandacht aan, maar 
ook als redactie willen we Ankie bedanken voor haar 
inzet. Het was plezierig samenwerken. Daarom werd 
ze bij de laatste vergadering nog even in het zonnetje 
gezet.  
Kreeg ze een Lichtenvoordenaartje mee (een kaasje) 
als leeftocht voor onderweg.  

 
Ankie, het ga je goed! 
                                                     de redactie van Op Weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal en thuisbreng service  
Hervormde Gemeente Groenlo 
 

Wilt op zondagmorgen naar de kerk, maar hebt moei-
te om er te komen, bel dan een van de onderstaande 
personen: 
Gerrit Wiggers tel. 464864 
Hans Bragt tel. 462797 
 

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Dan kunt u dit melden bij Hans Bragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 

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

 

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

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

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300                      
 

Collectemunten 
 

Collectemunten kunnen worden gekocht bij de balie 
in de Johanneshof. De munten kosten €1,- per stuk 
en zijn verkrijgbaar in zakjes met 50 stuks. Het geld 
voor de munten kan worden gestort op rekening 
NL84RABO0336115474. 
                                           College van kerkrentmeesters 
 

Kledinginzameling  
 

Zaterdag 24 september vindt er weer een kledingin-
zameling plaats van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 

 

Coniunctis viribus 
~~~~~ 

Met vereende krachten 
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Nederlands Bijbelgenootschap  

 

 

Groene Bijbel dankzij recycle-actie 

 

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe 
Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 
2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude 
bijbels ingezameld. Tijdens het GroenGelovig-congres 
werd bij de ondertekening van de Groene Belofte een 
voorpublicatie gepresenteerd. 
Recycle-actie vrijwilligers NBG 
Vrijwilligers van het NBG reageerden daarop met 
groot enthousiasme. Er werden vele duizenden oude 
bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot 
nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is 
gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus mas-
saal meegewerkt aan de totstandkoming van deze 
duurzame studiebijbel. 
GroenGelovig-congres 
Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens 
het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-
congres, dat georganiseerd werd door de Christen-
Unie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie 
van de Groene Bijbel. 
Tijdens het congres ondertekenden diverse organisa-
ties, waaronder Kerk in Actie, Tear en het NBG, de 
Groene Belofte. Daarmee onderstrepen de organisa-
ties het belang van duurzaamheid en rentmeester-
schap. Een citaat uit de belofte: ‘Wij zijn als rent-
meesters verantwoordelijk voor het beschermen en 
verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een 
enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roe-
ping.’ 
Het belang van duurzaamheid 
Stefan van Dijk  licht toe: ‘Het Nederlands Bijbelge-
nootschap erkent het belang van duurzaamheid en 
de roeping die wij als christenen hierin hebben. 
Daarom hebben wij de belofte ondertekend en bren-
gen we ook de Groene Bijbel uit.’  
Voorpublicatie Groene Bijbel 
Tijdens het congres overhandigde Van Dijk de voor-
publicatie van de Groene Bijbel aan Joris Vercammen, 
aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Neder-
land. Van Dijk: ‘We geloven dat de Bijbel ons kan 
inspireren om groen te leven. Met de Groene Bijbel 
bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit 
eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan te 
wijzen die gaan over de manier waarop God en mens 
in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepen-
de artikelen kom je meer te weten over de plaats van 
duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat 
deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot 

een groene levensstijl. 
 

                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 

    
Kliederkerk Jona op 4 september 
Hoe leuk kan het zijn om een keertje gewoon ‘ou-
derwets’ te knutselen! Geen pokémon Go of andere 
games maar dingen die je met je eigen handen kunt 
maken. En dat je handen daar soms wat vies van 
worden maakt het alleen maar leuker! Doe er als 
thema een leuk en aansprekend verhaal bij en de 
Kliederkerk is een feit. Dat verhaal gaat deze keer 
over Jona. Hij is een profeet die tijdens een storm op 
zee wordt gejonast en dan wordt opgeslokt door een 
grote vis. Weten hoe het afloopt? Kom dan naar de 
Kliederkerk op 4 september! 

 

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor 
kinderen en de mensen om hen heen. Een doorsnee 
kliederkerk duurt ongeveer 2 uur. Kliederkerk is voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar met hun (groot)ouders. De 
deelnemers zijn een bonte verzameling van mensen, 
met al dan niet een gelovige / kerkelijke achtergrond. 
Een creatief en eigenwijs programma, met een ver-
haal en afsluitend een maaltijd. 
 

Eerst wordt er spelenderwijs aan de slag gegaan met 
een bijbelverhaal. Knutselen, kleuren, spelevaren 
(met een echte bak water) en puzzels. Lekker aan de 
slag op een speelse en ongedwongen wijze. Iedereen 
bepaalt zelf zijn eigen tempo. Na een uur samen ont-
dekken is er een kort moment van bezinning in een 
kring: samen vieren. Daarna volgt deel drie: samen 
eten. Het is geen driegangenmenu maar met z’n allen 
aan tafel, jong en oud. 
 

De Kliederkerk is op zondag 4 september, ’s middags 
van 16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof (bij de PKN 
kerk) in Lichtenvoorde. Je kunt je aanmelden t/m 2 
september. Graag naam en aantal personen doorge-
ven, via het emailadres: kidskerk@gmail.com. De 
deelname is gratis. Je bent van harte welkom! 
 

Leiding Kindernevendienst 
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Het volgende nummer. . .   
komt uit in de week voor zondag 2 oktober 2016. Kopij 
moet uiterlijk maandag 19 september om 12.00 uur zijn 
ingeleverd via email naar: kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 

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

Redactie  Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 48 81 68 
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

GEGEVENS LICHTENVOORDE 
WIJKINDELING 2016 
Wijk ouderling/coördinator  tel. nr. 
  1.  mevr. G. Boschman     37 35 59 
        mevr. J. Hulshof           37 88 91 
  2.  mevr. E. Meijer            48 28 54 
  3.  mevr. C. Lensink          37 24 14 
  4.  mevr. T. de Jongh        37 33 16 

       mevr. A. Staring           37 96 98 

  5.  mevr. J. Rouwhorst     37 36 62 
  6.           mevr. T. de Bruijn      37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof         35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge   37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes          37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge    37 31 97  
12.  mevr. J. ter Haar         37 15 28 
wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 

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

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

Scriba : R. te Kronnie, Pastoor Scheepersstraat 17 

7134 RB Vragender, tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.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, Willy Brandtplein 242, 
7007 LH Doetinchem. Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

 

GEGEVENS GROENLO 
Ds. W. Blanken, Laakse Oever 16,  
7207 NK Zutphen. tel. 0575-845805   -   06 28 71 93 84 
Email: w.blankenvdm@gmail.com 
 
Scriba: J.H. ter Horst, Thorbeckestraat 5,  
7141 TT  Groenlo, tel. 46 44  21 
Email: jhthorst@planet.nl  
 
Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk,  
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo 
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2,  
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60. 
 

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

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

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar 
Piersonstraat 7, 7103 HA Winterswijk tel. 0543-53 85 25  
IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie 
 

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

mailto:r.a.tekronnie@upcmail.nl
mailto:w.blankenvdm@gmail.com
mailto:jhthorst@planet.nl
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Kerkdiensten 
 

Lichtenvoorde 

 
 

zondag 4 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, HA 
Heilig Avondmaal 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: De Glind 
Kliederkerk 16:00 – 18:00 
 
zondag 11 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Koster 
deurcollecte: Kia-jeugdwerk 
 
zondag 18 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ dienst 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: Kia-vredesweek 
 
zondag 25 september 
10.00 uur de heer S. Kuyt, Lichtenvoorde 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: koffie Johanneshof 
 
zondag 2 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, startzondag 
AKZ dienst, J-kerk en kindernevendienst 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: Kia-kerk en Israël 
 
 
 
 

kindernevendienst: 18 september en  
                                     2 oktober 
 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken 
in de Johanneshof 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Groenlo 

 
 

zondag 4 september 
10.00 uur: ds. F. Helder, Winterswijk 
Welkom: de heer Scheer 
Deurcollecte: kerkvoogdij, missionair werk  
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
zondag 11 september, startzondag 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Bragt 
Deurcollecte: kerkvoogdij, jeugdwerk 
 
zondag 18 september, Vredeszondag 
10.00 uur: dienst verzorgd door de Oecumeni-
sche Raad in de Oude Calixtuskerk 
Deurcollecte: vredesweek 
 
zondag 25 september 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: mevrouw Bekkenutte 
Deurcollecte: kerkvoogdij, eigen gemeente 
 
zondag 2 oktober, Israëlzondag 
10.00 uur: ds. W. Blanken 
Welkom: de heer Ter Horst 
Deurcollecte: diaconie, kerk en Israël 
Na de dienst is er koffiedrinken 
 
Taizé vieringen 
in de RK Calixtusbasiliek om 19.00 uur op 
woensdagen 14 en 28 september 
 


