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In dit nummer:

Kerkbalans 2015

Nagenieten van Kerst

Ontmoetingsavond 
voor jongeren

Expositie Johanneshof
Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon.

De engelen zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam

een goed nieuwjaar in Jezus’ naam.

Lied 469: 15



De toon zetten. De juiste toon?

Dinsdag 16 december. Een volle Johanneskerk. 
Carol  Singing.  Je  mag rustig  zeggen 'uit  volle 
borst'.  Na het uurtje genieten iemand die te-
gen me zegt: "Nu is de Kersttijd voor mij be-
gonnen". En ik beaam haar woorden. Grappig, 
beaam. Heeft met Amen te maken. 'Amen'  dat 
is:  '  zo  is  het'.  Niet  dat  ik  op  haar  woorden 
'Amen' zei natuurlijk. Ze had vast gek gekeken. 
Maar het  viel  me nu ineens op,  dat  woordje 
'beaam'.  We dwalen af,  geloof ik.  Terug naar 

het CarolSinging. Op weg naar huis de gedachte: Het 
is net of we al zingend over licht en vrede dat licht en 
die vrede een beetje dichter bij proberen te zingen. 
Het donker en de oorlog een beetje verder weg pro-
beren te zingen. Of we proberen met dat zingen de 
toon te zetten voor de Adventstijd. Voor de Kerst.

De toon zetten. De juiste toon. Belangrijk.  Ooit  ge-
zongen in een jongerenkoor. Jammer genoeg was de 
dirigente niet zo jong meer. Jammer genoeg zette zij 
wel de toon. Hoe we ook vroegen om andere liedjes, 
om iets wat beter paste bij ons, bij onze tijd, zij wei-
gerde  daarnaar  te  luisteren.  Bleef,  overigens  best 
mooie, maar wel stevig  kost voorzetten. We zongen 
in kerken, in de gevangenis, voor vrouwenverenigin-
gen .  .  .  Niets aan de hand. Tot die keer dat we in 
Tivoli stonden. Met heel veel jongerenkoren. Een pro-
gramma vol vlotte spirituals en andere jongerenmu-
ziek.  Een  fluitconcert  vanuit  de  zaal  toen wij  "Hör 
mein  Bitten"  van  Mendelssohn  inzetten.   Aan  "O 
köntt ich fliegen wie Tauben  dahin . . ."  van dezelfde 
componist zijn we geloof ik niet eens meer toegeko-
men. Het was ons laatste optreden. We stopten er-
mee. De dirigente begreep het niet. 

De toon zetten. Er zijn mensen die dat geweldig kun-
nen. Positief of negatief. 
Vast wel eens meegemaakt dat je ergens aan begint 
dat niet meezit. En dan die ene die zegt: "Dit is de 
laatste keer dat ik me hiervoor leen. Ik pas hiervoor. 
Wat een rotklus". En dan is het ook een rotklus. 
Kan ook anders. Dezelfde rotklus. Maar dan die gast 
die met een lach zegt: "Dit heb ik nou altijd al willen 
doen. Echt super. Mooi toch dat wij uitgekozen zijn 
om dit even te regelen, toch?" En hoe stom ook, het 
wordt gezellig.  

Kortom, de toon zetten is  één ding.  De juiste toon 
zetten, de juiste toon treffen, is een tweede. Maar 
wat  is  de juiste  toon? Kan vast  een boek over ge-
schreven worden.

Wat als een paal boven water staat  is  dat de toon 
sterk kan verschillen per gelegenheid. De dorpsom-
roeper  van  Schiermonnikoog  met  zijn:  "Zegt  het 
voort,  zegt het voort . . .! " bedient zich van een an-
dere toon dan de dame achter de kassa bij de Jumbo. 
Mag je hopen. Héél,  héél soms nog wel eens die ou-
derwetse 'preektoon'  vanaf de kansel. Die toon  waar 
mijn oma zo dol op was. Las in een agendaatje van 
haar: "Barkey Wolf preekte. Prachtige stem!!!!" Hoop 
voor de kleinkinderen dat opa Barkey Wolf als hij op 
hun  verjaardagsfeestje  was  een  andere  stem  had. 
Een andere toon. Kortom, de juiste toon treffen is be-
langrijk. 

De toon zetten, de juiste toon, is misschien toch ook 
nog wel  iets anders. Ik kwam op dit onderwerp naar 
aanleiding van de toespraak van Paus Franciscus. Hij 
zette duidelijk de toon voor hoe volgens hem de Cu-
rie, de kerkleiding, bezig was en niet bezig zou moe-
ten zijn. Was niet mis zoals hij sprak. En het zou me 
niet verbazen als hij bij zijn wereldwijd uitgezonden 
zegen  en  kerstwoorden  die  rede  nog  een  staartje 
geeft en ook ons, wereldburgers, aanspreekt op onze 
verantwoordelijkheden.  (Als ik  dit  schrijf  is  het nog 
niet zover).

Maar goed, Franciscus heeft de toon gezet. Een toon 
waar we mee uit de voeten kunnen. Mee uit de voe-
ten moeten. Eigenlijk niets anders dan wat die ene 
man, die Jezus heette, ook al deed. De toon zetten 
voor hoe het er in de wereld aan toe moet gaan.  Met 
de opdracht om het op te pakken, om ook de toon te 
gaan zetten in de wereld. Belangrijk daarbij: De toon 
die je zet moet wel kloppen met wat je doet! Francis-
cus liet een week eerder, op zijn verjaardag, honder-
den slaapzakken uitdelen aan daklozen in Rome. 

Voor dit Nieuwe Jaar wens ik u en jou toe dat jullie 
toonaangevend mogen zijn. In het klein. In het groot 
misschien. Dichtbij, of wat verder weg. Op een posi-
tieve manier.
                                                                                      marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp 

‘Een nieuw begin,  een nieuw geluid…’  Het  is 
een uitdrukking die mensen wil aansporen om 
bij tegenslagen steeds weer de mogelijkheden 

te  zoeken  om  opnieuw  te  beginnen.  Het  verleden 
dragen we allemaal in ons mee en soms kan het best 
moeilijk  zijn  om dat  verleden een  plaats  te  geven. 
Maar  in  de  kerk  is  er  gelukkig  ook  veel  om  naar 
(voor)uit te kijken. 

Het hart van het evangelie  vertelt  over God die zo 
met mensen begaan is  dat Hij  ze toekomst wil  bie-
den;  hier  en  nu  én  later.  Zoals  we  het  Kerstfeest 
mochten vieren als een nieuw begin (met heel veel 
oude vertrouwde geluiden in de vele prachtige Kerst-
liederen!), zo mogen we straks zeker ook het Paas-
feest vieren als het nieuwe begin bij uitstek, van en 
door God: opstanding, nieuw leven! En daar mogen 
we bij het begin van dit nieuwe jaar rustig een voor-
schot op nemen.

In dit nieuwe jaar is dát de uitdaging: om die aloude 
boodschap van het evangelie ‘een nieuw begin, een 
nieuw geluid’ uit te dragen. We zullen dat doen met 
oude  en  met  nieuwe  geluiden.  In  kerkdiensten,  in 
ontmoetingen in de Johanneshof (of in huiskamer of 
keuken, of elders) en op de avonden van Vorming en 
Toerusting met de nodig stof tot nadenken. 

Zó willen we het komende jaar samen kerk-zijn. Want 
kerk-zijn kunnen we alleen samen. Omzien naar el-
kaar kunnen we alleen samen. Ik hoop voor dit jaar 
op  warme  ontmoetingen,  inspirerende  momenten, 
gezelligheid en openhartigheid. Kortom: dat we het 
(weer) goed zullen hebben met elkaar!

Uiteraard wil ik aan het begin van dit nieuwe jaar ook 
iedereen van harte alle goeds toe te wensen. Dank 
voor alle lieve, aardige en creatieve kaartjes en ande-
re kerst – en nieuwjaarsgroeten! Het doet goed om al 
die tekenen van aandacht of meeleven te lezen. Met 
alle drukte rond de feestdagen is het fijn om te mer-
ken dat je er in de kerk nooit alleen voor staat.

Daarom ook een hartelijk ‘dank-je-wel’ aan al diege-
nen die zich de afgelopen periode ingezet hebben om 
van de Kerstperiode een succes te maken. 
Hulde aan kosters en beheerders (die er steeds weer 
waren), organisten (die heel wat te ‘vieren’ hadden), 
de PVG (met een hartverwarmende kerstmiddag), lei-
ding kindernevendienst (die zich weer vol inzette om 
de kinderen een onvergetelijke Kerst mee te geven) 
en de diaconie (en anderen), die aan de kerstatten-
ties een hele klus hadden. 

Zo zijn in het kerkenwerk voortdurend allerlei men-
sen (genoemd en ongenoemd)  op allerlei  uiteenlo-
pende wijzen aan de slag om samen op een aanspre-
kende wijze kerk te kunnen zijn.
In het nieuwe jaar geeft  dat inspiratie om hier een 
goed vervolg aan te geven.De kerkdiensten gaan na-
tuurlijk ‘gewoon’ weer verder. Vorming en Toerusting 
komt  met  diverse  activiteiten  en  ook  kerkblad  Op 
Weg zal weer verschijnen.

Al deze zaken kunnen niet zonder de steun van men-
sen. Naast de praktische inzet is daarvoor ook een fi-
nanciële onderbouwing nodig. Daarvoor gaat binnen-
kort weer de actie kerkbalans van start. Ik hoop dat u 
ons kerkenwerk een warm hart toedraagt en uw kerk 
wilt steunen. Al de lopers voor kerkbalans (niet altijd 
het leukste werk) heel veel succes toegewenst!

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp
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Ontmoetingsavond voor jongeren

Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze druk-
ke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrien-
den,  werk,  hobby’s?  Dan  blijft  er  soms  weinig  tijd 
over.  Voor levensvragen, bezinning,  of  zomaar ont-
moeting  met  leeftijdgenoten.  Toch  kunnen er  heel 
wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief 
en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toe-
komst, de opvoeding van kinderen, vragen over ge-
loof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats krij-
gen.
Maar daarvoor is  het  wel  van belang om te weten 
welke vragen er leven en of er behoefte is om hier 
ruimte aan te geven.

Daarom is er op 21 januari, om 20.00 uur een infor-
mele ontmoetingsavond om gewoon eens met elkaar 
van gedachten te wisselen. Heb je zelf leuke ideeën, 
vragen suggesties? Of ben je gewoon benieuwd, of 
heb je zin in koffie? Herken je je in deze beschrijving? 
Kom dan naar de Johanneshof. Afhankelijk van de re-
acties kunnen we dan samen kijken, of en op welke 
wijze we hier eventueel een vervolg aan kunnen ge-
ven!
Vragen over de avond zelf? Laat het even weten!

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

Pastorpraat  Gaatske Braam

Bezoekwerk
Mocht u op korte termijn bezoek van mij op prijs stel-
len, dan kunt u dit rechtstreeks aan mij, telefonisch 
0612 222 059 of via uw ouderling of contactpersoon 
laten weten. 

Meeleven met 
Meeleven met de degenen die van zorg afhankelijk 
zijn  in  het  verpleeghuis  of  thuis,   de  zieken en  de 
mensen om hen heen. 
Heel veel sterkte, kracht en Gods zegen gewenst.

Voorbij
De feestmaand december is weer achter de rug. Ho-
pelijk heeft deze maand u meer gebracht dan u had 
gehoopt of verwacht. Een maand met vele en bijzon-
dere diensten.  Misschien hebt u even getwijfeld of u 
wel naar één van de diensten zou gaan om  dan geïn-
spireerd thuis te komen met de gedachte: “dit had ik 
niet willen missen, wat ben ik blij dat ik gegaan ben”. 
Of ... tóch uitgenodigd bij familieleden of vrienden. 
Het nieuwe jaar 2015 is ingeluid en langs deze weg 
wil  ik  u hartelijk  bedanken voor alle goede wensen 
die wij van u mochten ontvangen. 

In januari wordt gestart met de gesprekskring “leven 
met verlies .” Heel fijn dat er genoeg deelnemers zijn 
zodat deze gesprekskring toch door kan gaan.

Dat er alle jaren ook iets is wat hetzelfde blijft, ver-
woordt het volgende gedicht van Nel Benschop met 
als titel   Nieuwjaar 

Eén ding staat stralend overeind;
God houdt ons leven in zijn handen;
Hij voert ons door de wereldbranden
naar 't lichtend, het oneindig eind. 

Hij heeft met liefde ons omheind:
Hij gaf Zijn Zoon in onze handen.
(wij zagen Gods licht in Hem branden,
maar 't donker had ons zicht verkleind.)

En, enkel met onszelf begaan,
vechten wij tegen vrees en beven
en om de hoop, die ons doet leven.

Wij worden naar U toe gedreven;
U hebt ons nog niet afgeschreven,
maar doet ons uit de dood ópstaan!

Met een bemoedigende groet,
                                                                   Gaatske Braam

4



Kerkenraadsvergadering van 10 december 
2014, PKN Lichtenvoorde

Conceptbegroting 2015 Diaconie en  Kerk
De begroting 2015 diaconie en kerk is door de 
kerkenraad vastgesteld.

Gedachtenisplaats Johanneskerk
Besproken wordt de notitie van Hans Hinkamp 
en Gaatske Braam over een gedachtenisplaats 

in de Johanneskerk. In een eerdere vergadering van 
de kerkenraad is de wens uitgesproken om na te den-
ken over de mogelijkheid om een eigen gedachtenis-
plaatst  te  creëren.  Op deze manier  houden we op 
zichtbare  wijze  de  herinnering  levend aan hen  van 
wie we afscheid moesten nemen. De meningen in de 
kerkenraad  zijn  nog  verdeeld  over  de  vorm  (kruis, 
blad, hart) en de locatie (liturgisch centrum, andere 
plekken in de kerk of in de Johanneshof). 

(Her) Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad stemt graag in met de benoeming van 
Truus de Bruijn als ouderling. Zondag 11 januari 2015 
is de bevestiging. Daarnaast worden deze zondag vijf 
ambtsdragers  herbevestigd.  Dit  zijn  Ria  Tieltjes  en 
Elfriede Meijer (beiden ouderling), Frits Schutten en 
Marion Houwers (allebei diaken) en de heer Gerard 
van  Lochem  (ouderling-kerkrentmeester).  In  de 
dienst op zondag 11 januari nemen we afscheid van 
Wim Wamelink als ouderling-kerkrentmeester.

Johanneskerk
In verband met opmerkingen over harde banken zijn 
inmiddels  vijf  kussens  aangeschaft.  Kerkgangers 
kunnen deze desgewenst gebruiken.

Vorming en toerusting
De gespreksgroep 'leven met verlies' gaat toch door. 
Er  hebben zich nog een aantal  mensen opgegeven 
waardoor  er  toch  een  voldoende  grootte  van  de 
groep is. Meer informatie hierover is te verkrijgen via 
Gaatske Braam.

De vrijblijvendheid voorbij
Er ligt een notitie van de classis  ‘de vrijblijvendheid 
voorbij’.  Deze notitie gaat over de toekomst van de 
kerk  en  zal  in  de  volgende  kerkenraadsvergadering 
aan de orde komen.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag van de 
kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opne-
men met de scriba of een ander lid van de kerken-
raad.

                                                            Erik Schokkin, scriba

De  diaconie  van  Lichtenvoorde  heeft  het  vol-
gende project ondersteund:

Epafras:
Epafras bezoekt Nederlandse gevangenen in buiten-
landse detentie.
Over de hele wereld, in meer dan 75 landen zitten 
ruim  2100  Nederlanders  gedetineerd.  Gevangen  in 
het buitenland …dan ben je ver van huis! Geestelijk 
verzorgers van de stichting Epafras gaan bij deze Ne-
derlanders op bezoek om hen op verzoek geestelijke 
steun te bieden.
Epafras  is  een oecumenisch  christelijke  organisatie, 
die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse ge-
vangenen in buitenlandse detentie. Dat doen ze aan 
iedereen, die daar prijs op stelt, zonder onderscheid 
te maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, 
afkomst,  geaardheid  of  wat  dan  ook.  Ze laten  zich 
daarbij inspireren door de woorden van Jezus, maar 
komen niet om te bekeren of te evangeliseren. Uit-
gangspunt voor hun werk is, dat een mens altijd meer 
is dan wat hij of zij heeft misdaan, elk mens is waar-
devol!

Meer informatie bekijk de website op: 
http://     www.epafras.nl/  

Deurcollectes januari

4 januari Verwarming

11 januari De Bondgenoot

18 januari Oecumene (plaatselijk)

Oecumene.  Dat  is  met  elkaar  meeleven  en  samen 
kerk zijn over grenzen heen, in tijden van rust en tij-
den van nood. Samen christen zijn, over kerkmuren 
heen  kijken  en  wereldwijd  geloofsgesprekken  aan-
gaan. Oecumene is ook het brengen van het Evange-
lie op plekken waar veel mensen samen kunnen ko-
men. The Passion, het jaarlijks terugkerende evene-
ment is bedoeld om het lijdensverhaal van Jezus met 
zo veel mogelijk mensen te delen. Om de veelzijdige 
oecumenische activiteiten  te  kunnen voortzetten  is 
steun via de collecte nodig.

25 januari Catechese en Educatie

Leren geloven!
Pim, net zestien, volgt de koksopleiding. De prestatie-
druk is hoog en hij trekt het eigenlijk niet meer. Hij 
raakt verzeild in stress en lusteloosheid. Van zijn ou-
ders of de predikant wil hij geen hulp. Hoe waardevol 
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is het als er toch een persoon in de kerk is die tot Pim 
kan doordringen! Iemand die naast hem kan staan en 
kan helpen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestant-
se Kerk, gelooft dat elk kind en elke jongere geliefd is 
door God! JOP ondersteunt en inspireert vrijwilligers 
via  trainingen en materialen hoe ze  naast  jongeren 
kunnen staan!

Opbrengsten collectes november.

2-nov KIA, Najaarszendingsweek  € 58,20 
5-nov Stichting HoPe  € 49,80 
9-nov Koffie Johanneshof  € 56,85 
16-nov KIA, Diaconaat  € 83,70 
23-nov Cantorij               € 
124,35 
30-nov Orgelfonds  € 57,67

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Agenda Lichtenvoorde

07 jan. Inloopmorgen 09.30 uur
12 jan. Verg. PVG 14.00 uur

Verg. KRM 20.00 uur
14 jan. Inloopmorgen 09.30 uur

Ouderlingenberaad 20.00 uur
16 jan. Open Tafel 11.30 uur
19 jan. PVG middag 14.30 uur
21 jan. Inloopmorgen 09.30 uur

Moderamen 20.00 uur
22 jan. V&T ds. Hinkamp 20.00 uur
28 jan. Inloopmorgen 09.30 uur

Verg. Kerkenraad 20.00 uur
29 jan. V&T ds. Hinkamp 20.00 uur
                                                                  

Dankbaarheid en goede wensen

Graag wil ik mijn persoonlijke dank brengen aan allen 
die mij  in  de afgelopen maanden hebben gesteund 
door hun bezoek, telefoontjes en vooral de vele kaar-
ten.
Het  is  heel  bemoedigend  om  zoveel  medeleven te 
krijgen en ik zou dan ook graag ieder persoonlijk wil-
len bedanken
Maar gelukkig is dit ook mogelijk via ons kerkblad ‘Op 
Weg’.
Een aantal van jullie heb ik al in de kerk kunnen ont-
moeten. Het was fijn om er weer bij te horen en ‘on-
der de mensen’ te zijn.
Ik wens iedereen een goed en hopelijk gezond 2015.
Nogmaals hartelijk dank!
                                                                     Addy van Vliet

Bloemengroet Lichtenvoorde

De bloemen uit de kerk zijn, 
als  groet van de gemeente, gebracht bij: 
30 nov. familie Schokkin,
Slatdijk 5 in Aalten.
  7 dec.  mevr. Te Hofstee,
 Esstraat 10/41.

14 dec.  familie Meerdink,
 Mr. Meinenweg 30
 in Winterswijk.
21 dec.  mevr. Breedijk,
Lichtenvoordse weg 101.

 Verjaardagen 

  9 jan.  de heer S. Kuijt,
Frans Halsstraat 10,
7131 VW, 77 jaar.

13 jan.  mevr. G.W. Stronks-
Wisselink,
Bachstraat 22,
7131 AE, 80 jaar.

15 jan. mevr. M.J.  Nijenkamp
             in Antoniushove,
             7131CW, 79 jaar.
17 jan. mevr. C. Aalbers-  
             Bezemer,
             Franciscanerhof 8,
             7131 CE, 83 jaar.

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

Bloemengroet november Groenlo

In de maand november zijn de bloemen met een 
groet van onze gemeente bezorgd bij:

2 november bij onze gemeenteleden van  75 jaar 
en ouder werden bloemen bezorgd 
vanwege oogstdankdag

16 november ds. Ria Willems-Joosten
23 november mevrouw Bragt
30 november mevrouw Bouwmeester.
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Actie Kerkbalans van 18 t/m 31 januari  2015  
          
In de afgelopen decembermaand hebben velen van u 
in de kerkdiensten rond Kerstmis de geboorte van 
Jezus Christus weer mee mogen vieren. In de verlich-
te en sfeervol gedecoreerde kerk zag u wellicht nog 
veel meer familie, vrienden en bekenden dan in de 
reguliere kerkdiensten. Velen vinden immers in deze 
dagen licht, troost en saamhorigheid in onze kerk! 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. 
En  juist  dat  is  het  motto  van  de  actie  ‘Kerkbalans 
2015’, die deze maand weer van start gaat. 
De  diversiteit  van  betekenissen  van  de  kerk  voor 
mensen staat erin centraal. Het thema van de actie 
Kerkbalans is:  ‘Mijn kerk….’.
Vult u zelf maar in: 
 Mijn kerk inspireert,
 Mijn kerk viert;
 Mijn kerk rouwt; 
 Mijn kerk helpt; 
 Mijn kerk bidt; 
 etcetera ... 
Welk woord zou u willen invullen?

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn in-
middels in volle gang. Tussen 18 en 31 januari ont-
vangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. 
De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze 
kerk  van  essentieel  belang,  het  is  maar  liefst  ruim 
40% van de begrote inkomsten van onze kerk En zo-
als ook voor bijvoorbeeld een gezin dat het geval is, is 
het voor de kerk natuurlijk ook belangrijk om een ge-
zonde financiële basis te hebben. Daarom vragen we 
elk jaar aan al onze gemeenteleden om een financiële 
bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrij-
willige bijdrage, maar het is ook een verantwoorde-
lijkheid!  We kunnen niet  zonder en  we hopen dus 

weer  op  uw  steun  te  mogen  rekenen.  Dankzij  uw 
deelname kunnen we onze belangrijke taken blijven 
vervullen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
 de levendige en voor velen aansprekende kerk-

diensten met aansluitend daaraan de gelegen-
heid elkaar te ontmoeten in de Johanneshof; 

 de aandacht voor onze leden door middel van 
het geven van adequate pastorale zorg;

        en niet in de laatste plaats: 
 de goed bezochte bijeenkomsten van 

‘Vorming en Toerusting’.   
Als  een  belangrijke  doelstelling  voor  de  actie  van 
2015 heeft de kerkenraad gekozen voor het op peil 
houden en zo mogelijk nog optimaliseren van de pas-
torale zorg.  

Daarom  vragen  wij  u  om  uw  huidige  bijdrage  op-
nieuw toe te zeggen of als dat mogelijk is nog enigs-
zins te verhogen, zodat we al die taken kunnen blij-
ven uitvoeren. Aan het begin van de actieweken zal 
de brief met het  bijbehorende intekenformulier door 
één van de vele vrijwilligers bij  u thuis worden be-
zorgd. Zo spoedig mogelijk nadat de actie is gehou-
den, zullen wij u informeren over de stand van zaken 
m.b.t. de toezeggingen en wat de daarvan de gevol-
gen kunnen zijn voor onze kerk.
Alvast hartelijk  dank voor uw betrokkenheid en tot 
spoedig ziens in onze bruisende kerk!

Met vriendelijke groet, 
                       Het college van kerkrentmeesters van de 
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                       Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.

Struikelstenen van geloof.
donderdag 22 en 29 januari 2015
Onder de titel  'struikelstenen van geloof'  zal 
ds.  Hans  Hinkamp  in  twee  avonden  het  ge-
sprek  aangaan   over  het  geloof.  Over  de 
(meer)waarde die het kan geven aan het leven 
én  over de vragen en moeilijkheden die we er-

mee kunnen hebben. Het woordenboek geeft bij het 
woord struikelsteen als uitleg: belemmering, struikel-
blok, verhindering. Wat zijn de valkuilen en struikel-
blokken als het gaat om geloven. Wat zijn de dingen 
waar we tegen aanlopen, of over struikelen?

Voor de één is misschien God het grote struikelblok. 
Of is het dan beter om te spreken over het beeld dat 
men heeft bij het woord God. Voor de ander valt ge-
loof niet te rijmen met wat mensen elkaar aan kun-
nen doen in naam van het geloof. Misbruik in kerken, 
godsdienstoorlogen, ernstige ziekte; ze kunnen grote 
vragen oproepen. Het zijn vragen waar vaak geen ge-
makkelijke antwoorden op zijn.

Wat wel kan helpen is om te proberen om samen wat 
helderheid te krijgen in hoe we tegen onze wereld en 
tegen het geloof aankijken. Welke beelden leven er 
bij ons en waar komen die vandaan? Struikelstenen: 
wat doen we ermee? Gaan we er stilletjes aan voor-
bij? Kijken we er het liefst overheen? Of gaan we de 
uitdaging aan om een weg te vinden om ze een plaats 
te geven?

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,00

Geeft u zich even op? Dan hebben we een idee op 
hoeveel mensen we mogen rekenen. Natuurlijk bent 
u altijd welkom!

leiding     Dominee Hans Hinkamp
locatie     Johanneshof
tijd     20.00 - 22.00 uur
info     Sjors Tamminga, 0544 - 372752

    mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Werken van Barmhartigheid
12 februari 2015
In  het  volgende  nummer  meer  hierover,  maar  no-
teert u deze avond, verzorgd door Pastor Jos Droste, 
vast  in uw agenda.

Gespreksavonden 2015
woensdag 18 en donderdag 19 februari

Ook data die we vast willen doorgeven. U kunt voor 
één van beide avonden kiezen. Het thema: Bouwste-
nen van Geloof. Volgende maand meer informatie.

Nieuwe website: debijbel.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe 
website gelanceerd: debijbel.nl. Iedereen kan hier al-
tijd gratis de bijbel lezen. Voor leden van het NBG is 
er extra informatie te vinden en is er een groter aan-
bod aan vertalingen, die je kunt lezen en met elkaar 
kunt vergelijken. De site is geschikt voor smartphone 
en tablet.

Op de bijbel.nl is uitleg te vinden over allerlei onder-
werpen uit de tijd en cultuur van de bijbel, geschre-
ven door Bijbelwetenschappers en theologen. Daar-
naast biedt de bijbel.nl  veel archeologische illustra-
ties, een tijdlijn, foto’s en video’s. Ook alle studieaan-
tekeningen uit de NBV-Studiebijbel staan op de web-
site.  De bijbel.nl  is  een innovatieve  website  waarin 
veel  diverse  informatie  op  een  gebruiksvriendelijke 
manier met elkaar verbonden is.

Op de bijbel.nl zijn de volgende Bijbelvertalingen voor 
iedereen gratis online beschikbaar. De Nieuwe Bijbel-
vertaling (NBV), de NBG-vertaling uit 1951 (NBG’51) 
en de Statenvertaling. Andere vertalingen, waaronder 
de Bijbel in Gewone Taal en de Herziene Statenverta-
ling en alle extra’s zijn alleen beschikbaar voor leden 
van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een proeftijd 
van 30 dagen geeft iedereen die voor het eerst inlogt 
op de bijbel.nl de kans om kennis te maken met alle 
functionaliteiten van de nieuwe website. De bijbel.nl 
is  straks  ook  te  lezen  op  bijbelgenootschap.nl.  Op 
deze site wordt De Nieuwe Bijbelvertaling geplaatst, 
die gelezen kan worden zonder een account aan te 
maken.

Betrouwbaar en dichtbij  
Rieuwerd Buitenwerf,  directeur van het Nederlands 
Bijbelgenootschap: ‘Met de bijbel.nl willen we lezers 
van dienst zijn met betrouwbare en bruikbare infor-
matie. Op de bijbel.nl komt de wereld van de bijbel 
tot leven. Dat helpt om de teksten goed te begrijpen’. 
Als je de gelijkenis over de wijngaard in Matteüs 21 
leest, kun je klikken op de woorden ‘wijnpers’ en ‘uit-
kijktoren’. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk 
maken wat je je erbij moet voorstellen. En het Johan-
nesevangelie in de Bijbel in gewone Taal kun je bij-
voorbeeld vergelijken met De Nieuwe Bijbelvertaling 
en dan meteen in een artikel lezen waarom het begin 
van  het  evangelie  zo  anders  klinkt  in  deze  nieuwe 
vertaling. Dankzij de bijbel.nl ontdek je zo van alles 
over de bijbel.
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In ontwikkeling
De bijbel.nl is een website die in ontwikkeling is en 
blijft. De website wordt ook inhoudelijk voortdurend 
uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer bijbel verta-
lingen aan toegevoegd worden, maar ook nieuwe fo-
to’s, tekeningen en uitleg over Bijbelse onderwerpen.
                                Namens de werkgroep van het NBG
                                                     Ineke Beestman-Hoitink

Expositie houtsnijwerk

Binnenkort  ziet  u  in  de  Johanneshof  een  expositie 
houtsnijwerk van Anton Wekking uit Lichtenvoorde.
Na gewerkt te hebben op het kantoor van de zuivel-
fabriek heeft hij daarna de administratie gedaan voor 
verschillende scholen. Met zijn  pensionering, 22 jaar 
geleden, kreeg hij een set gutsen en een cursus hout-
snijwerk cadeau. Vanaf die tijd heeft hij vele verschil-
lende kunstwerken met veel plezier gemaakt.
Het zijn panelen van hout en ook beelden van mensfi-
guren en vogels. Zijn werk is gedetailleerd en mooi af-
gewerkt. Daarin herken je de kunst van de houtsnij-
werker.
Het bekijken waard! Fijn dat we zijn werk in de Johan-
neshof mogen exposeren.
                                                             Expositiecommissie
                                                              Hans, Ank en Ineke
                                                             

Kerstmiddag 2014  met de PVG

In  een sfeervol  versierde Johanneshof  is  op 17 de-
cember de jaarlijkse Kerstmiddag gehouden voor de 
70 plussers. Bijna alle stoelen waren bezet dus waren 
de medewerkers van de PVG zeer tevreden over de 
opkomst.
De voorzitter mevrouw Truus de Bruijn heette ieder-
een van harte welkom en wenste de aanwezigen een 
fijne middag toe.
Hierna was de leiding in handen van Ds. H. Hinkamp 
en  muzikaal werd hij ondersteund door de heer Bas 
Tieltjes. 
Ds. Hinkamp nam het woord en maakte meteen dui-
delijk hoe de middag eruit zou komen te zien. 
We konden genieten van een prachtige oude Kerst-
film waarin het  verhaal  van de geboorte van Jezus 
Christus werd verteld. Dit  gebeurde in zeven delen, 
elk  deel  werd  aangevuld  met een passend  gedicht 
van Nel Benschop en een lied, door iedereen meege-
zongen. De gedichten werden door enkele dames van 
de PVG voorgelezen.  Zo werd het een afwisselend en 
prachtig  ingekleurd  kerstverhaal.  Tijdens  een  korte 
onderbreking kreeg iedereen koffie of thee met iets 
lekkers.
Ds. Hinkamp bracht daarna een prachtig Kerstverhaal 
in dialect waar iedereen ademloos naar luisterde. De 
sfeer was gemoedelijk  en gezellig en daardoor juist 
voor  iedereen  zo  herkenbaar.  Tot  slot  speelde  Bas 
een prachtig pianostuk.
De middag vloog voorbij  maar gelukkig  was er  ook 
nog tijd om met elkaar te praten.
De middag werd afgesloten met een uitgebreide kof-
fietafel. We mogen wel zeggen dat het ouderwets ge-
zellig was om op deze wijze samen het Kerstfeest te 
vieren.
Aan het  einde werden Ds.  Hinkamp en Bas Tieltjes 
dan ook allerhartelijkst bedankt door mevrouw Truus 
de Bruijn. We zijn erg blij met de hulp en samenwer-
king van alle medewerkers van de PVG en de overige 
vrijwilligers van onze kerk.

Wij wensen iedereen goede Kerstdagen toe en een 
goed en gezond 2015.

                                                                     Annie Bosman

              Op de eerstvolgende 
PVG – middag  op 19 januari om 14.30 u. gaan we 
weer Bingo spelen echter niet zoals we gewend zijn 
maar…… een muzikale Bingo!!! U komt toch ook?
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Kerstmiddag HVD Groenlo

Al tijdig druppelden op donderdagmiddag 18 decem-
ber de bezoekers binnen voor de kerstsamenkomst 
van de HVD te Groenlo.
Niet, omdat de voorgaande jaren samen met Lichten-
voorde niet goed bevallen waren, maar vooral omdat 
nu meer ouderen in staat waren, op zo korte afstand, 
mee te kunnen doen.
De zaal van de Orangie, was in een warme kerstsfeer 
gebracht en zo kon ieder een plaatsje kiezen aan de 
mooi gedekte tafel.

Na ontvangst met een kopje koffie of thee met kerst-
kransje, opende Ina Slotboom deze middag. 
Door het thema “Engelen” kwamen we in een Engel-
achtige sfeer met de gekozen liederen, die muzikaal 
begeleid werden door Joop Abbink, maar ook door de 
verhalen.
Drie korte verhalen, voorgelezen door drie verschil-
lende stemmen,  vertelden het  verhaal  van mensen 
met een “Engel ervaring”. 
Natuurlijk mocht ook het Lucas 2 Evangelie niet ont-
breken en tot slot het kerstverhaal: “de Engel uit de 
broodjeswinkel”.

Tijdens de pauze was er  ruim de gelegenheid voor 
een gezellig gesprek, natuurlijk bij een tweede kopje 
koffie of thee en chocolade kransje.
De gedekte tafel verraadde al, dat er meer kwam na 
het officiële deel.
Van allerlei lekkers kwam op tafel om daarna samen 
te  genieten  van  een  sfeervolle  broodmaaltijd,  met 
o.a. salade en een warme snack als verrassing.
Met het samen zingen van het “Ere zij God”, eindigde 
deze mooie middag. De kerstlichtjes begeleidden ons 
nu richting de duisternis van de avond.

We bedanken de mensen hartelijk,die gezorgd heb-
ben dat ieder weer veilig naar huis of naar hun kamer 
gebracht kon worden.
Tot slot wensen wij iedereen veel “licht en vrede” toe 
voor het nieuwe jaar en hopelijk tot ziens in goede 
gezondheid!

                                                  Namens de HVD Groenlo,
                                                   Nancy Corts-Stunnen-

berg
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HVD Programma 2014-2015 Groenlo

Donderdag 15 januari 2015
Ook alweer een traditie: op de eerste middag van het 
nieuwe  jaar  houden  we  een  Nieuwjaarsvisite  met 
daarna  de  traditionele  bingo.  Hier  zijn  weer  leuke 
prijsjes te winnen.
Donderdag 12 februari 2015
Vetpriezen (Slachtvisite)  door een  groep  dames  uit 
Noordijk.
Ten  tijde dat  er  op  het  platteland  nog  volop huis-
slachting plaats vond, was het gebruikelijk dat de bu-
ren,  zodra  het  varken op de  ladder  hing,  op  visite 
kwamen om het geslachte varken te keuren. De noa-
bers (de buren) prezen het varken om haar kwaliteit 
betreffende de hoeveelheid vet, spek en vlees, van-
daar de naam Vetpriezen. Een groep dames uit Noor-
dijk wil u dit slachtgebeuren in geuren en kleuren la-
ten zien.
Donderdag 26 maart 2015
We vieren onze Paasmiddag.
Na de pauze komt Maria Monasso ons iets vertellen 
over  de  Stolperstenen  (struikelstenen)  die  op  ver-
schillende plekken in Groenlo zijn geplaatst. In 2012 
is in Groenlo gestart met dit project.
Met deze steentjes worden zij die zo gewelddadig uit 
ons midden zijn weggerukt  in  ons midden terugge-
bracht en kunnen de nabestaanden en de gemeen-
schap hen een plekje geven. Het is ook een eerbe-
toon aan allen die hebben geleden en nog steeds lij-
den door wat zij in die tijd hebben meegemaakt. Het 
deporteren van onze medeburgers is een onlosmake-
lijk onderdeel van de geschiedenis van Groenlo.
Donderdag 16 april 2015
Midden in het  buitengebied tussen Groenlo,  Eiber-
gen,  Borculo  en  Beltrum ligt  ‘Natuurtuin  de  Weer-
kamp’ van de familie Lammers.
De tuin laat een schat aan planten, vlinders, insecten, 
vogels  en  waterflora  zien.  De eigenaar,  Henk  Lam-
mers, heeft hiervan unieke foto’s en filmbeelden ge-
maakt.  Vanmiddag zal  Henk  ons  een film vertonen 
over de Natuurtuin met haar bewoners. 
Waar zijn de bijeenkomsten?
De middagen vinden evenals vorig jaar plaats in het 
zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel. 
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.

HVD-bestuur

Kledinginzameling

In de maand januari vindt er weer een kledinginzame-
ling plaats en wel op zaterdag 31 januari  2015 van 
09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof,  Rente-
nierstraat 20.

Nieuws uit de Johanneshof

Een enkele keer bereikt ons de vraag of er in de Jo-
hanneskerk niet  een kussen beschikbaar is tijdens de 
kerkdienst. Om aan deze vraag tegemoet te komen 
hebben we een vijftal kussens aangeschaft. Wie pro-
blemen ondervindt  bij  het zitten in de kerkbanken 
kan gebruik maken van een kussen. De   kussens lig-
gen onder de toren/kerkingang. Het is  de bedoeling 
dat alleen degenen, die problemen hebben bij het zit-
ten in de kerkbank zonder een kussen,  hiervan ge-
bruik maken. Om de behoefte te peilen zijn er voors-
hands vijf kussens aangeschaft. Blijkt dat structureel 
de vraag groter is dan zullen we er  exemplaren  bij-
kopen. We hopen hiermee een aantal  kerkgangers 
een plezier te doen.
 
Namens de kosters en  beheerderscommissie Johann-
neshof.                  

                                                          Flip de Bruijn

Vrijwilligersavond
Graag willen wij ook dit jaar weer een avond organi-
seren voor onze vrijwilligers. Om u te bedanken voor 
uw inzet in het afgelopen jaar willen we op vrijdag 27 
februari 2015 onder het genot van een hapje en een 
drankje u een gezellige avond aanbieden.
Vanaf 20.00 tot ongeveer 23.30 bent u van harte wel-
kom in de Johanneshof. Uw partner is daarbij ook uit-
genodigd. De komende tijd proberen we iedere vrij-
williger  persoonlijk  uit  te  nodigen.  Mochten  we  u 
hierbij toch vergeten zijn, dan kunt u zich alsnog op-
geven bij onderstaand adres, het liefst per email.

                                                       Namens de kerkenraad
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman
                                  p/a Aladnaweg 25, 7122 RP Aalten
                                                                  tel. 06 53975678
                email: geessinkboomkwekerijen@hetnet.nl
                                                                  

Giften
Voor  de  ouderling  bloemendienst  zijn  de  volgende 
giften ontvangen:
2 x € 5,= en € 10,= via mevrouw R. Tieltjes en via me-
vrouw J. ter Haar € 5,=.
Voor het pastoraat:
€ 5,= en € 10,= via mevrouw R. Tieltjes en € 4,= via de 
heer F. van Doorn.
Mevrouw G. ter Haar ontving een gift van € 10,= voor 
de diaconie.
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Voor  algemeen kerkenwerk  € 10,= via  mevrouw R. 
Tieltjes.
Voor het onderhoud van de kerk € 10,= via de heer F. 
van Doorn en tenslotte ontving mevrouw C. Lensink 
€ 10,= voor de kerstattenties.
Alle gevers heel hartelijk dank!

DE LEMPKES OP ‘T KASTFEEST
Aleid Bongen-Luiten

Hendrik en Dien lepen met hun beiden langzaam
stapjen veur  stapjen  aover  ‘t  smalle  paedjen.  Dien 
veurop  met  de  rollator  veur  zich  uutdouwend  en 
Hendrik achter eur an met een betjen steun van zie-
nen wandelstok. Ze lepen zoas iederen dag vanaf hun 
kleine huusken an de rand van ‘t dorp naor ‘t benks-
ken an de beke. Ze gingen dan altied een hötjen op ‘t 
benksken zitten uutrusten.
Ze konden dan mooi aover een weiland kieken waor-t 
een  paar  vleisbeeste  lepen  te  grazen.  Dikke  in  de 
vacht want ‘t was winter en zo noo en dan kon ‘t d’r 
al flink kold langs blaozen. Ze genoten samen van ‘t 
mooie uutzicht en de rust van ‘t aoverwegend stille 
pleksken. Zo noo en dan kwam d’r wal ‘s ene langslo-
pen met een höndjen an de liene. Ne enkele kere ene 
wee-t an ’t hardlopen was, maor aover ‘t algemeen 
was ‘t zo midden aoverdag rustig op eur pleksken an 
‘t water. Dien had in euren rollator ‘n kussentjen met 
enommene waor-t ze net samen op konden zitten en 
‘n fleece daekentjen veur aover de bene. Want ‘t was 
den dag duftig  kold,  en anders  konden ze d’r  neet 
lange zitten en dat deden ze zo geerne. Ze zaten dan 
naost mekare en keken allene maor rond of veur zich 
uut naor ‘t grazende vee. ‘t Was hun uutstapjen van 
iederen dag opni-j en zo kreggen ze gelieks ‘n betjen 
bewaeging. Daornaost konden ze zo intens genieten 
van de verschillende seizoenen, want ‘t paedjen gren-
zen an de rechterkante an ‘n bos , links an de baeke 
met  daorachter  de  weilanden.  Rechts  verdween  ’t 
pad slingerend tussen ‘t bos en ne holtsingel wee-t 
wieterop langs de baeke stond. Links konden ze op ‘n 
mooi afstandjen hun huusken zeen en de rest van ‘t 
dorp. Dien kek een hötjen naor hun huusken en sto-
ten Hendrik vergeneugd an. ‘Zee Hendrik, dat vind ik 
noo altied zo mooi. Daor geniet ik zo van en ze wees 
naor hun huusken waor-t lempkes schitterden veur ‘t 
raam.’ Hendrik knikken, want hee wist wal waor-t ze 
ieder jaor weer zo enorm van kon genieten. ‘t Was ok 
nog  maor  amper  Advent  ewordene  of  ziene  Dien 
werd weer onrusteg. ‘Hendrik’,  had zee ezegd, ‘wat 
ducht  ow,  mo’w 
de lempkes ‘s neet 
veur’t  lechte  ha-
len?’  Hendrik  had 
eur  met  ne  glim-
lach  an  ekekkene 

maor had niks ezegd. Hee leep alene maor naor de 
bargkaste  en  pakken de  deuze  met  kastspullen  te-
veurschien.  Protesteren  of  uutstellen  had  gin  zin. 
Nee, dat wol hee ga neet want Dien heel d’r zo van 
en waorumme zol hee dat teggenhollen. Advent en 
Kast was eur lievelingstied. Daor heel ze zo vreselek 
völle van en daor wol ze ‘t leefste alles uuthalen wat 
maor  kon.  Oh,  niks  gin  aoverdreven  gedoo  of  zo, 
maor  gewoon  genieten!  Genieten  van  de  gezellig-
heid, de tied samen met de kindere en kleinkindere 
en gewoon ’t  samen zitten met Hendrik.  Luusteren 
naor mooie kastmuziek en veural luusteren naor Hen-
drik, wee-t zo noo en dan een paar mooie liederen 
spölln op ‘t orgel. Baovenal kon ze genieten van de 
lempkes. Neet te völle maor net genog um een mooi 
zacht lecht te verspreiden en bi’j dat lecht kon ze zit-
ten  mijmeren.  Aover  eur  laeven,  aover  de  kindere 
maor speciaal in dizzen tied, aover ‘t laeven dat deur 
geet noa de dood. ‘t Kleine kind dat too-d’rtied gebo-
ren is veur ons, um veur ons de weg vri-j te maken 
veur ‘t eeuwege laeven. Dien werd daor altied heel 
bli-j van en de lempkes van ’t kleine kastbeumken en 
de ster deden eur altied denken an de glans van ‘t 
eeuwege leven. Zee wördt d’r rustig en gelukkig van 
um daor aover te denken. Ze zit kot naost mekare en 
geniet van de butenlocht. De beeste, wee-t rustig sta-
ot te grazen. Lichtjes kö’j marken dat de dag weer bi-
jnao veurbi-j is. ‘t wördt vlot donker in dizzen tied. Ze 
hebt  ok  al  ‘n  heel  hötjen  zo bi-j  mekare  e-zetene. 
Dien zakt iets tegen Hendrik an. Hendrik slöt zienen 
arm um eur hen. Ze henk zwaor teggen ‘m an.‘Wat 
ducht ow Dien, word i-j nog neet kold? Motte wi-j ‘s 
neet op huus an? ‘t Begunt al langzaam te scheme-
ren. A’w naor huus loopt kö’j de lempkes al baeter 
zeen veur’t raam.’ Maor Dien zeg niks …….

Twee wekke later zit Hendrik allene op ‘t benksken. 
Zienen stok lig stille in ziene hande en hee kik zonder 
iets te zeen de weide in. De lempkes staot weer veur 
‘t  raam. Ne wekke lang hebt  ze naost de kiste  van 
Dien estaone, maor noo schittert ze weer in de ven-
sterbanke.  ‘Zo  zol  ze  dat  ewild  hebben’,  vertelden 
Hendrik  an  de  kindere  wee  ‘t  beumken  al  wollen 
opruumen.
Hendrik veult zich verdreeteg, maor he hef ok altied 
ewetene dat dit moment veur één van de beiden ‘n 
keer zol  anbrekken.  Hee hef d’r  vrae met,  want ze 
hebt ‘t samen heel good ehad en ‘n lang laeven ehad 
met zien beiden. Dat kan neet iederene zeggen. Hee 
hef de mooie herinneringen nog, en daor is hee dank-
baor veur. Hee hef fijne kindere en kleinkindere en 
volgende wekke met de kast zölt ze fijn samen waen. 
Verdreeteg um ‘t gemis maor wal samen met de fijne 
herinneringen.
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Dien zal d’r nooit meer tussen zitten en zee genoot 
d’r altied zo van. Ze zal genieten op ‘n andere plek, 
daor waor’t ze de leste jaoren aover kon mijmeren bi-
j de lempkes. Zee kan noo veur altied genieten in ‘t 
stralende licht van Jezus. Want met de geboorte van 
Jezus begon de belofte veur onze eeuwegheid.  Dat 
viere wi-j  met völle mooie lempkes. Dat mag, want 
Jezus is ‘t licht dat in de wereld kwam!

Ophaaldienst Johanneskerk

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

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

De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan mij door. Namens uw dia-
conie, Hillie Ikink-Lankamp   tel.  377300

Tweede zondag van de Advent.  

Op 7 december alweer vorig jaar hebben we voorbe-
reidingen getroffen voor kerst. We hebben  kaarsen 
en waxinelichtjes versierd  om thuis neer te zetten.  

En toen was het alweer eerste kerstdag  een speciale 
gezinsdienst met een poppenspel  speciaal gemaakt 
voor onze kerstviering. Met in de hoofdrol KEES
Kees mag zondag mee naar de kerk, maar heeft niet 
veel zin.
Kees valt in slaap en beleeft in zijn droom het verhaal 
van de herders in het veld bij de schapen. Hij praat 
met de herder, het schaap, en hoort de engelen.
Als Kees weer wakker wordt weet hij dat hij het ver-
haal niet gedroomd heeft…………  En gaat Kees met 
z’n moeder mee naar de Kerk.  
We hopen dat jullie genoten hebben 
van de poppenkast.  Fijne kerstdagen en alvast een 
gelukkig   2015.

                              De leiding van de Kindernevendienst.

De volgende kindernevendiensten:
zondag  11  januari .
zondag    1 februari
zondag    8 februari
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Onze tijd

Nee, 't is niet allemaal ellende

en dreiging, angst en lelijkheid, 

onheil, dat niet is af te wenden, 

het is geen uitzichtloze tijd.

Er zijn nog zoveel goede dingen:

er staan nog sterren aan de lucht, 

er zijn nog bronnen, die ontspringen 

uit donkre diepten, en de zucht

van lentewinden in de bomen,

de regendroppels op dor land,

het zonlicht, uitgestort in stromen, 

een liefdeskus, een vriendenhand. 

Ons leven is niet enkel vragen 

terwijl er nooit een antwoord komt; 

het is niet enkel lasten dragen 

waaronder onze rug zich kromt.

Er zijn nog wondren te beleven!

't Is niet alleen ons koel verstand

dat ons de richting aan moet geven: 

het is Gods stem, het is Gods hand. 

Wij hoeven niet in 't donker verder, 

in twijfel en onzekerheid:

want vóór ons gaat de goede Herder, 

van wie ons zelfs de dood niet scheidt!

bron: De nacht gaat weer voorbij, Nel Benschop

Zij lazen de loop van de sterren 

Zij lazen de loop van de sterren 

als lot van het aardse bestaan,

de wijzen die mensen beduidden 

waarlangs zij hun weg moesten gaan.

Toen is hun, gezeten in 't duister, 

een stralende ster opgegaan.

Zijn licht wekte al hun verlangen 

hun paden te buiten te gaan.

Hun wereld werd opengebroken; 

de ster bleef bij 't oude niet staan.

Dit hemelse licht bracht hun leven 

voorgoed in een andere baan.

De wijzen, zij reisden vol vragen 

naar teken en taal in de nacht.

Voorbij aan bestaande paleizen 

heeft hen deze ster toen gebracht.

Zo lopen de wegen op aarde 

niet dood in de duisternis,

sinds zij nieuwe wijsheid vergaarden 

in 't broodhuis, dat Bethlehem is.

De paden, gebaand en getreden, 

die hebben zij voortaan gekruist.

Zij gingen langs andere wegen 

en brachten het licht mee naar huis.

Een ster die ons nieuw doet geloven, 

een glimlach van God in de nacht.

Wij komen ons lot weer te boven. 

Hij wijst ons de weg naar de dag!

bron: Zingend geloven 6, lied 5
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Het volgende nummer. . .  
komt uit in de week voor zondag 1 februari 2015. Kopij 
moet uiterlijk maandag 19 januari 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. 08 58 78 38 64
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

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

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

ADRESSEN:
Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17, 
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09
Email:  hans@hinkamp.info
Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam
Kerkegaarden 1a,7271 DL Borculo 
tel. 06 12 22 20 59
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

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

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

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

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr.  Meinenweg 30,
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72

Organist:  B. Tieltjes, Sperwer 17
7132 EM Lichtenvoorde, tel. 843356
Vorming en Toerusting:  S. Tamminga, 
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

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

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

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde
IBAN: NL 84 RABO 0336115474 
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)
IBAN: NL 10 RABO 0386116717
(Exploitatie Johanneshof)
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300
(Bijdragen Solidariteitskas)
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297
(Eindejaarscollecte)
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195
(Kerkblad Op Weg)

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest, 
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde, tel. 37 24 48
IBAN: NL 46 RABO 0336121687 t.n.v. Diaconie 
Protestantse  Gemeente Lichtenvoorde

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34, 
7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67
IBAN: NL 89 RABO 0386140030     

Begraafplaats Vredehof: J. Niewold, Esstraat 10-37,
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45
IBAN: NL 13 RABO 0336163797

GEGEVENS GROENLO
Kerkgebouw : Oude Calixtuskerk, 
Kerkhofsteeg 4, 7141 CZ Groenlo
Koster: mevr. I. Slotboom, Schoolstraat 2, 
7141 BW Groenlo, tel. 46 26 60.

Predikant: vacant

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

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

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09

Kerkelijke bijdragen: t.n.v. Vennebekken
IBAN Giro: NL 24 INGB 0000907605
IBAN SNS: NL 36 SNSB 0852781024 

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

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

Lichtenvoorde

zondag 4 januari   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Nieuwjaarswensen
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Verwarming

zondag 11 januari   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Bevestiging ambtsdragers, kindernevendienst
Welkom: de heer Wildenbeest
Deurcollecte: De Bondgenoot

zondag 18 januari
10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur
Welkom: de heer Koster
Deurcollecte: Oecumene (plaatselijk)

zondag 25 januari   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Viering Heilig Avondmaal
Welkom: de heer van Doorn
Deurcollecte: Catechese en educatie

zondag 1 februari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
AKZ dienst
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Werelddiakonaat

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken 
in de Johanneshof.
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.  
Kindernevendienst op zondag  11 januari

Groenlo

zondag 4 januari
10.00 uur dhr. S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud begraafplaat-
sen
Na de dienst is er koffiedrinken.

zondag 11 januari
10.00 uur: ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten
Welkom: de heer Pleiter
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie

zondag 18 januari
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, dienst voor ge-
bed van de eenheid in de RK kerk in Beltrum

zondag 25 januari
10.00 uur: dhr. S. Kuijt , Lichtenvoorde
Welkom:  mevrouw Bekkenutte
Deurcollecte: Kerkvoogdij, catechese en educatie

zondag 1 februari
10.00 uur: ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom: de heer Bragt
Deurcollecte: Diaconie, werelddiaconaat
Na de dienst is er koffiedrinken.

woensdag 14 januari
19.00 uur Taizéviering in de NH Calixtuskerk

woensdag 28 januari
19.00 uur Taizéviering in de NH Calixtuskerk
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