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God, laat het uw stem zijn die ons roept 
wanneer wij proberen 

onze verdeeldheid te boven te komen 
en zoeken naar wat ons met elkaar verbindt. 

 

Geef dat in ons spreken en zwijgen, 
in ons doen en laten, 

iets doorschemert van uw licht. 
In Jezus' naam, Amen. 

 
Bron: red@ctieService 
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Inpakpapier 
 
Jarige Job in de kinderstoel. Tante legt het ca-
deautje voor hem neer. "Pak maar uit", zegt ze. 
"Zal ik je helpen?"  Al gauw ligt er een knuffel-
hondje voor Job. "Lief hè", zegt tante trots. Dat 
heeft ze toch maar mooi voor hem uitgezocht. 
En dan, met één armveeg, vliegt knuffelhondje 

door de kamer. Maar dat felgekleurde inpakpapier, 
wat mooi is dát. Job krijgt er geen genoeg van. 
Scheurt, frommelt, vouwt weer open. Je ziet tante 
denken. Volgend jaar neemt ze gewoon een rol pak-
papier mee. Niks knuffel. Papier zal hij krijgen.  
 
Inpakken. Er zijn winkels waar ze daar een heel ritu-
eel van maken. Eén miniflesje parfum. In een maxi 
doos. 
Nog een veertje erop geplakt. Een lintje erom gebon-
den. Een goudpapieren tasje erom. Daar kan je mee 
over straat.  

                       
 Meisje van zestien. Uren voor de spiegel 's ochtends. 
Oogschaduw, lip-gloss, mascara, poeder. Kan die 
broek wel bij dat shirtje? Schoenen of laarsjes? Haar 
los of in een staart? Eigenlijk ook een soort inpakken. 
Een soort zorgen voor de verpakking.  
 
In de vakantie best  veel kerkgebouwen bekeken. Kan 
nu er geen vier kinderen meer op de achterbank zit-
ten. Vier die vroeger allemaal tegelijk, als ze maar 
dachten dat we afremden voor een kerk, riepen: "We 
hebben gisteren al een kerk gezien!!" Maar goed, nu 
konden we ongehinderd ons gang gaan. Kerken kij-
ken. Zoveel als we wilden. In soorten en maten. Rijk 
versierd of eenvoudig. In Tsjechië, in Duitsland, in 
Enkhuizen. Met regelmatig de constatering dat het 
gebouw er nog stond. Dat de aankleding er nog was. 
Glas in lood. Vergulde beelden. Verlichte kruisen. 
Beschilderde preekstoelen. Maar ook regelmatig de 
constatering dat de diensten op zondag verleden tijd 
waren. Dat de mensen die vroeger de gemeente 
vormden verleden tijd waren. Dat de inhoud verdwe-
nen was.  
 
Kerkgebouwen als een soort pakpapier. Maar wat als 
het papier eraf gaat. Wat als je de inhoud ontman-
telt? Mooie kerken. Mooie concerten. Of, zoals in 
Enkhuizen ook, leuke diploma-uitreikingen aan de 
geslaagden van de zeilzeevaartschool. Maar weinig 
over van de oorspronkelijke inhoud.  

 
Trouwens, hoe zit dat met ons? Met onze Johannes-
kerk? Een mooi oud gebouw. Mooie ramen. Mooie 
preekstoel. Mooi doopvont. Allemaal mooi. Maar dan 
de hamvraag. De vraag naar de inhoud.  
Maar wat is de inhoud van de kerk als het niet de 
inventaris is? Wat zit verpakt, wat zit ingepakt  in die 
kerk? In dat gebouw? Moeilijke vraag. Met een zo 
mogelijk nog moeilijker antwoord.  
 
Zou je kunnen zeggen dat de inhoud van de kerk 'ge-
loof' is, geloof in God? Ik vind dat wel een mooi ant-
woord. Omdat het naar mijn idee de kern vormt van 
alles dat daaruit voortkomt. Want als je zegt, de in-
houd zijn de mensen, wat maakt een kerk dan anders 
dan een concertzaal. Of dan een sporthal. Als je zegt 
de inhoud is dat mensen naar elkaar omzien, wat 
maakt het dan anders dan de Treffer. Anders dan 
Antoniushove. Ook daar zien mensen naar elkaar om.  
Als je zegt dat de inhoud de activiteiten zijn die door 
de week plaatsvinden, wat maakt het dan anders dan 
de activiteiten in een buurtcentrum? Nee, ik houd het 
maar bij 'geloof'. Persoonlijk geloof. Geloof dat eigen-
lijk ook een soort cadeautje is. Een cadeautje dat 
mensen in beweging zet. Dat maakt dat mensen naar 
elkaar omzien. Dat maakt dat mensen actief worden 
en dingen ondernemen. Maar dat omzien naar el-
kaar, dat actief worden, dat is de inhoud niet. Dat is 
een gevolg van de inhoud. Dat is een gevolg van ge-
loof. Van geloven in God.  
 
De vakantie is om. We gaan een nieuw seizoen in. De 
Johanneskerk als omhulsel. De inhoud, het geloof in 
God, als aanjager. Als stimulans om de wereld in te 
gaan. Om aan de slag te gaan. Zondags even verstil-
len. Even rust. Door de week eropuit. Een beetje zo-
als de cartoon hieronder laat zien.  
De kerk heeft het gebouw verlaten staat er. Uitge-
pakt gaat de kerk, de kerkgemeenschap , er opuit. Uit 
geloof. Geloof in God.   

 
 
Weet dat je welkom bent. Alle dagen.  Kom het ca-
deau uitpakken.  
                                                                                      marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Zó, na een aantal ontspannen weken zit de 
vakantie  er weer op. Eén van de veelgehoorde 
vragen na de vakantie is: ‘Heb je een goede 
vakantie gehad?’ Of: ‘Waar zijn jullie naar toe 
geweest?’ In dit geval kan ik zeggen dat het 

goed toeven was op vakantie. Met wat sportiviteit: 
wandelen, fietsen, hardlopen, kano en kajak. En met 
de nodige vakantierust van gewoon met een boek (of 
e-book) voor de tent.  
 

En wat mij betreft is het echt niet nodig om voor een 
fijne vakantie naar de andere kant van de wereld te 
reizen. Ook in ons land zijn er prachtige ‘bergen’, die 
ook nog eens een keertje te overzien zijn. Zo waren 
er de ‘grote’ drie: Holterberg, Lemelerberg en Ar-
chemerberg. Niet direct klimmen tot ongekende 
hoogte maar wél met prachtige vergezichten. 
 

Hendrik Marsman schreef lang geleden de woorden: 
‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag 
door oneindig laagland gaan’. Nu zijn de Beneden 
Regge en de Overijsselse Vecht geen brede rivieren. 
Maar het uitzicht is er niet minder om! 
 

 
 

Al met al lekker uitgerust en weer zin om er een mooi 
nieuw kerkseizoen van te maken. Met deze maand de 
Startzondag op 24 september, als aftrap van een 
nieuw seizoen in het kerkenwerk.  
 

Met enthousiasme kijk ik uit naar een nieuw seizoen. 
Maar ook met de nodige weemoed en verdriet om 
mensen van wie ik (aan het begin en einde van de 
vakantie) afscheid moest nemen. Het leven (en ook 
de vakantie) is geen onbekommerd paradijs. Pijn en 
verdriet zijn nooit ver weg en kunnen zomaar onver-
wacht (of heel sluipend) het leven binnenkomen. Ik 
wil iedereen die daardoor geraakt wordt van harte 
sterkte toewensen! 
 

Ook dáár ligt een taak als kerk: om te proberen elkaar 
te ondersteunen, ook al is het soms met vallen en 
opstaan. Ik hoop dat we het komende seizoen daar 
samen op een goede en inhoudsvolle wijze vorm aan 
zullen kunnen en mogen geven. Vanuit een geloof dat 
mensen bemoedigt, inspireert en vreugde schenkt.  
 

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Voor velen is de vakantieperiode afgelopen, voor 
anderen breekt een (volgende) periode van vakantie 
aan. De scholen hebben hun deuren weer geopend 
en het is weer spannend wat dit schooljaar zal bren-
gen. Om je heen hoor je zeggen: “ Het is goed dat het 
normale leven weer is begonnen.”  
Buiten de kerkdiensten, die altijd doorgaan:  “de kerk 
is altijd open,” zijn er de komende tijd weer meerde-
re activiteiten en momenten om elkaar te ontmoe-
ten.  
Stelt u persoonlijk contact op prijs, dan kunt u het 
volgende nummer bellen 06 12 222 059.  
 
Meeleven met  
allen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren, 
met hen die een medische ingreep moesten of moe-
ten ondergaan. Met alle zieken thuis,  in een ver-
pleeghuis en met hen die om hen heen staan. We 
wensen hun  allen sterkte en Gods zegen.  
 
Verhuisd 
Dhr. en mevr. Scholten zijn van de Patronaatstraat 
verhuisd naar de Antoniushove, Kamer 014. We ho-
pen dat  deze woonplek een thuis mag worden. 
 

Met bemoedigende groet, 
Gaatske Braam 

 

 
 
Gebed van de maand 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. 
Deze keer een gebed dat past bij de Startzondag. Het 
is een gebed voor de aanvang van een maaltijd. 
 

Brood des levens 
We zijn dankbaar  
voor de zaaitijd en de oogst, 
voor de vreugde van het eten, 
want U Heer bent onze gast. 
 

En we erkennen nederig  
dat onze tafel is gedekt met veel meer 
dan wat we ons dagelijks brood kunnen noemen. 
Ja, Heer, we kunnen niet leven bij brood alleen. 
 

Geef ons in Uzelf het brood des levens. 
Verander onze overvloed in offers 
opdat er genoeg zal zijn voor iedereen. 
Amen. 
 

uit ‘Aan tafel! Koken voor groepen in de kerk’,  
Han Wilmink 
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In memoriam Richard Wibier 

 

Richard werd als derde zoon geboren in het 
gezin Wibier te Zwolle. Na hem kwam er, na 
acht jaar, nog een broertje bij. Het was een 
katholiek gezin en Richard zat bij de fraters op 
school. Hij besloot kok te worden en is na zijn 
opleiding gaan werken bij een restaurant in 

Hattem. Daar heeft hij Karin leren kennen. 
Ze zijn in 1988 in Hattem getrouwd en in Nunspeet 
gaan wonen. Na een jaar verhuisden ze naar Haar-
lem, Richard ging werken in een hotel in Zandvoort 
en Karin in het ziekenhuis in Haarlem. Halverwege de 
jaren 90 is hij, na omscholing, in de beveiliging gaan 
werken. Eerst op locatie, later op kantoor om de 
planning te doen. In 2000 werd hij roostermaker op 
het NOVA college in Beverwijk. Na vijf jaar verhuisden 
ze naar Velserbroek en daar zijn de kinderen Bastiaan 
en Sanne geboren. In 2006 wilden ze terug naar de 
rust en ruimte van het oosten en ze zijn een jaar later 
gaan wonen in Lichtenvoorde. Karin ging werken in 
het SKB en Richard werd aangenomen op het Graaf-
schapscollege in Doetinchem, waar hij als roosterma-
ker met heel veel geduld, altijd naar oplossingen zoe-
kend, de roosters heeft gemaakt. 
Ze hebben geen moment spijt gehad van deze stap. 
Zijn uitspraak was: “Als je ergens nieuw komt wonen, 
moet je jezelf ook geven om er tussen te komen.”  Zo 
werd hij actief in het jeugdwerk van de kerk en bij 
verenigingen. 
In 2017 kantelde hun leven volledig: op 8 februari 
kregen ze, totaal onverwacht, te horen dat Richard 
longkanker had met uitzaaiingen. Hij zou niet meer 
beter worden en de levensverwachting op dat mo-
ment was heel kort. 
Gelukkig heeft Richard veel extra tijd gekregen. Kon 
de verjaardagen meemaken van Karin en de kinderen 
en de diploma uitreiking van Bastiaan. Hierop kijken 
ze heel dankbaar terug. Ondanks alle hobbels die zij 
de afgelopen vijf  maanden nog moesten nemen, 
werd Richard na een lange zoektocht eindelijk verlost 
van de pijn in de rug en benen en vond rust om ziek 
te zijn.  
Dinsdagochtend 18 juli is Richard, in de leeftijd van 
54 jaar, in alle rust thuis gestorven. 
In de afscheidsdienst stond de betrokken liefde uit 1 
Korintiërs 13 centraal. Het Bijbelgedeelte dat ook 
centraal stond in de huwelijksdienst. Die betrokken 
liefde heeft hij mogen ervaren van Karin, de kinderen 
en velen om hem heen.  
Zij moeten nu verder zonder de echtgenoot, vader, 
die zorgzaam was, lief, aardig en grappig, verant-
woordelijk, regelend, sterk als persoonlijkheid. Die 
sterk was in het omgaan met zijn ziek-zijn en geïnte-
resseerd in anderen. 
Richard is in liefde losgelaten en mag nu zijn in het 
Licht bij God. Dat dit de familie tot troost mag zijn. 

In memoriam Dirk Veerbeek 
 

Dirk Veerbeek werd, samen met zijn tweelingbroer, 
op 25 oktober 1934 geboren op “de Nachtegaal” te 
Barlo. In 1960 trouwde hij in Aalten met Ini Weevers. 
Na hun huwelijk woonden ze een korte tijd in Emmen 
en verhuisden daarna naar Lichtenvoorde. Er werden 
twee zoons en een dochter geboren. Dirk Veerbeek 
heeft zijn leven lang verschillende functies binnen de 
bouw gehad. Eerst bij J.B Post wat later Tempo 
bouwbedrijf werd. Vanuit zijn beroep heeft hij veel 
voor deze kerkgemeenschap betekend. In de jaren 60 
verzorgde hij als kerkvoogd al het onderhoud van 
deze kerk. Tijdens de restauratie, in fases verlopen, 
kreeg hij bij de laatste fase de supervisie, evenals bij 
de bouw van de Johanneshof. Dit kerkgebouw kent 
hij vanaf de fundering tot en met het dak van de to-
ren. Nu beheerde hij de gebouwen van de kerk. Was 
er onderhoud nodig of was iets aan vervanging toe, 
hij zorgde ervoor. Van zijn vakmanschap is volop ge-
bruik gemaakt en hij deed het graag. Het was dan ook 
een schok toen bekend werd dat Dirk Veerbeek on-
geneeslijk ziek was. Samen met ds. Hinkamp heeft hij 
zijn afscheidsdienst voorbereid, met de lezing van 
Psalm 23 waar David het beeld gebruikt van God als 
een herder en een lezing uit Lucas waar Jezus het 
beeld gebruikt van mensen die hun huis bouwen op 
het fundament van rotsgrond en van mensen die 
bouwen zonder fundament. Dirk Veerbeek ging de 
weg van zijn leven met God als zijn rots, en wist, dat 
ook in moeilijke momenten, die rots er voor hem 
was. Met de volgende woorden op de rouwkaart 
werd hij door de kinderen getypeerd: “Je verleden 
bestond uit werken en een groot besef van plicht. Dit 
alles bepaalde steeds weer jouw gezicht. Je was een 
man van weinig woorden herkenbaar voor hen die 
echt bij je hoorden. Een vader en vriend, oprecht, 
waar je altijd op kon bouwen, jouw woord gaf ons 
een grenzeloos vertrouwen. Bescheidenheid stond in 
het vaandel van je leven, liefde en vriendschap dat is 
wat je altijd hebt gegeven.” Bijna tot het laatst zat hij 
hier zondags in de kerk, soms als hulpkoster of als lid 
van de cantorij. Heel fijn dat de cantorij medewerking 
verleende in de afscheidsdienst. Op zondag 13 augus-
tus mocht hij, om met de woorden van Psalm 23 te 
spreken: terugkeren in het huis van de Heer tot in 
lengte van dagen. Mocht hij gaan naar  God, die er als 
een herder voor hem was, en als een herder wil zijn 
voor ons die achterblijven. Dat dit zijn familie en een 
ieder bij wie hij een lege plek achterlaat tot troost 
mag zijn. 
                                                                     Gaatske Braam 
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  groet van de gemeente, gebracht  bij :              
 
25 juni  mevr. W. van der Kieft 
              Antoniushove. 
   2 juli  mevr. Holsbeeke 
 Switbertushof 27. 
   9 juli  familie Kuijt 
 F. Halsstraat 10. 
 16 juli   mevr. J. Ansink 
  Ds. Van Krevelenstr. 28. 
 23 juli   de heer J. Wamelink 
  Antoniushove. 
30 juli Familie Helmink 
 Gebr. Ketteringstr. 16. 
  6 aug.  mevr. B. Oberink 
 Sleedoornstraat  56. 
13 aug. familie Te Boveldt 
 Esstraat 1 a. 
20 aug. familie Orriëns 
 Aagtemanweg  9. 
 
Verjaardagen 
 
  4 sep.  mevr. E. Hiddink 
 Franciscanerhof 16 
 7131 CE LICHTENVOORDE, 85 jaar. 
11 sep.  de heer E.J. Sironde 
 Delstraat 20 
 7131 GJ  LICHTENVOORDE, 87 jaar. 
14 sep. mevr. J.T. Lubbers 
 Nieuwe Maat 3 
 7131 EK  LICHTENVOORDE, 76 jaar. 
15 sep. mevr. A. van Vliet 
 Esstraat 10/36 
 7131 CT  LICHTENVOORDE, 88 jaar. 
17 sep.  mevr. G.M. ter Haar 
 Esstraat 10/35 
 7131 CT  LICHTENVOORDE, 84 jaar. 
19 sep. mevr. A.A.J. Magis 
              Beethovenstraat 2 
              7131 AK  LICHTENVOORDE, 90 jaar. 
19 sep. mevr. H.C.J. Sironde 
 Delstraat 20 
 7131 GJ  LICHTENVOORDE, 80 jaar. 
  1 okt.  mevr. W.J. Scholten 
 Antoniushove kamer 14. 
 7131 CW  LICHTENVOORDE, 82 jaar. 
  2 okt.  mevr. J.H. Wesselink 
 Nieuwe Maat 2 
 7131 EL  LICHTENVOORDE, 87 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. 

 
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 gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn. Ook een gebaar van meeleven is 
welkom voor zieken en andere gemeenteleden die de 
aandacht van gemeenteleden zeker op prijs stellen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda 
 
05 september Vergadering KRM 10.00 uur 
06 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
12 september Werkgemeenschap 
  Predikanten  09.15 uur 
13 september Inloopmorgen  09.30 uur 
14 september Leesgroep Loreto 09.30 uur 
15 september  Open Tafel  11.30 uur 
18 september PVG middag  14.30 uur 
20 september Inloopmorgen  09.30 uur 
24 september Startzondag  10.00 uur 
27 september Inloopmorgen  09.30 uur 
28 september Bloemschikken  19.30 uur 
30 september Kledingbeurs  09.00 uur 
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De diaconie heeft het volgende project on-
dersteund: 
 
Villa Vrede in Utrecht 
 
Geen papieren, maar wel welkom! 
 
In Utrecht verblijven naar schatting vierduizend 

mensen zonder verblijfsvergunning. Deze groep men-
sen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen 
status en geen burgerservicenummer hebben. Ze 
kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen 
recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis 
huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt 
deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van 
de stad Utrecht.  
Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder 
verblijfsvergunning een plek bieden waar ze simpel-
weg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voe-
len, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en ge-
stimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede 
wordt voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld. 
Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen 
deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vre-
de blijven uitgroeien tot een plek waar iedere vluch-
teling zich welkom mag voelen. 

 
 
http://www.villavrede.nl/ 
 
Deurcollectes september 
 
3 sept.         Missionair werk en kerkgroei  
Help de nieuwe kerk in Noordwelle 
 
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen 
vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een plek 
voor rust, inspiratie en zingeving rond de Cornelius-
kerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van 
de Protestantse Kerk. “Hier kun je even loskomen van 
de wereld”, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pio-
niersteam. Lange tijd was ze van de kerk verwijderd, 
maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar 
terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De wekelijkse 
vesper biedt veel stilte. “In het begin vond ik dat on-
gemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het 
laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke 
rust gekregen. De collecte maakt pioniersplekken als 
Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden erva-
ren én waar een band tussen mensen ontstaat, mo-
gelijk. 

10 sept.  Jeugdwerk 
Waar generaties elkaar ontmoeten 
 
 “Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets 
van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jonge-
ren in een klein dorp in het oosten van het land stel-
den aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er 
mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar 
echt ontmoeten. En wat jammer dat deze waardevol-
le ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor 
bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voor-
komen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder 
elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten 
vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. 
Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te hel-
pen dit daadwerkelijk te realiseren! 
 
17 sept.  Vredesweek 
Vrede is niet vanzelfsprekend 
 
We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden 
van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden 
mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen 
we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luiste-
rend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactivi-
teiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan 
de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelf-
sprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter 
dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en 
PAX daar met klem aandacht en financiële steun 
voor. Doet u mee? 
 
24 sept. Koffie Johanneshof 
 
 
Opbrengsten collectes juni 
 
4-jun KIA-Zending   € 102,20 
11-jun KIA-Werelddiaconaat    € 84,60 
18-jun KIA-Binnenlands diaconaat   € 39,75 
25-jun Kindernevendienst    € 85,90 
 

Namens de diaconie: 
Jeroen Wildenbeest 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Na onze jaarlijkse zomerstop gaan we op 18 
september weer starten met onze ouderen-
middagen. 

We hopen dat we samen weer fijne middagen zullen 
hebben waar natuurlijk iedereen van harte welkom 
is. Voor nieuwkomers is er genoeg plek en het zal 
vast niet bij één keer blijven. 
Op 18 september zullen de muzikanten mevrouw R. 
Oosterholt en de heer J. te Molder het spits afbijten 
en voor een gezellige middag zorgen. 
U bent van harte welkom om 14.30 uur in de Johan-
neshof!  
Voor thee en koffie wordt gezorgd. 
 
             Een hartelijke groet namens alle medewerkers 
                                                  Annie Bosman , secr. PVG 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nieuw programma Vorming & Toerusting 
 
Binnenkort (bij de kerkdienst op Startzondag) presen-
teren we met veel genoegen het nieuwe programma 
voor het komende seizoen. Het is een afwisselend 
aanbod aan activiteiten geworden: actueel, rijk aan 
inhoud en breed opgezet. Zodat er hopelijk ook iets 
bij zit waarvan u zegt: “Dat is wat voor mij”. 
 

Inspiratie, verdieping, ont-

moeting, openheid, ruimte 

voor vragen. Het vormt de 

basis voor dit programma 

van onze Protestantse Ge-

meente Lichtenvoorde. Als 

kerk willen we midden in 

de wereld staan en luiste-

ren naar de vragen die er 

leven.  
 

We hopen op boeiende en hartverwarmende ont-
moetingen.Het is echt voor elk wat wils en iedereen 
(kerkelijk of niet) is daarbij van harte welkom! 
 

Het nieuwe boekje zal ook verschijnen op de website 
van onze kerk: pkn-lichtenvoorde.nl 
 

De commissie Vorming en Toerusting 
 

 
Verhalenverteller Kees Posthumus met ‘Kom 
naar voren!’ / 500 jaar protestantisme 
 
Op vrijdag 22 september  vindt in de Dorpskerk te 
Ruurlo ( Kerkplein 1)  de voorstelling ‘Kom naar vo-
ren!’ plaats, ter gelegenheid van de viering van 500 
jaar Reformatie. Verhalenverteller Kees Posthumus 
en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en 
minder bekende voorlieden van de Reformatie in een 
afwisselende, muzikale voorstelling. 
 
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een 
accordeon, komen de historische personen tot leven. 
Historisch verantwoord gaat hier spannend samen 
met een actuele spits. Denk aan: Maarten Luther, Jan 
de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von 
Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe 
Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde 
Arminius. En de meid van de pastoor in Borne. Kent u 
ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar 
voren komen en zich uitspreken! Ook de “hamer” van 
Luther en de rugzak van Menno Simonszoon ontbre-
ken niet. 
 
De voorstelling duurt 65 minuten en begint om 20.00 
uur. 
De entree is vrij, na afloop kunt u een vrije gift geven. 
 
Kees Posthumus is verhalenverteller en kerkjourna-
list. 
Hij is in kerkelijk Nederland redelijk bekend o.a. van-
wege "Paulus, in het oog van de storm" en "de Bijbel 
in een uur".www.keesposthumus.nl 
 
 
Meer informatie:  ds. Tinus Gaastra tel.06 53589620 
e-mail: tinusgaastra@gmail.com 
 
 
 

 
 
 

 

 

Eerstvolgende PVG-middag: 
18 september om 14.30 uur 

Muzikale middag m.m.v.  
Dhr. te Molder en Mw. Oosterhout  

 
 

 
 

http://www.keesposthumus.nl/
mailto:tinusgaastra@gmail.com
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Dikke ego’s en olifanten 
 
Dat het Luther-jaar is zullen we weten, hij is zelfs een 
Lego verkoophit. Maar zijn 95 stellingen zijn niet kin-
derachtig. Hij begint die met de oproep van Jezus om 
dagelijks boete te doen. Menig protestant zal bij 
‘boete’ Roomse invloeden vermoeden. Maar met 
Scheveningen naast mijn deur ben ik van dat misver-
stand genezen: vissers moeten hun netten boeten, de 
gaten dichten. Als je de netten niet boet, zwemt je 
toekomst weg.  
 

 
 

Of we het nu aangenaam vinden of niet, in heel de 
Schrift wordt de mens tot bekering geroepen. Helaas 
roept dit bij velen het beeld op van het veroordelen-
de vingertje en ouderwetse donderpreken. Het ‘zon-
daar-zijn’ werd (wordt?) vaak moralistisch ingekleurd. 
Een bekeringsoproep van een Heilssoldaat, oké, maar 
de nette burger gaat onaangedaan zijns weegs. 
 

In de Schrift worden vele woorden gebruikt om de 
ene werkelijkheid van Godvervreemding te tekenen. 
Zeker, er is de bewuste overtreding van het gebod, 
waarbij de mens God en de naaste bewust de rug 
toekeert. Maar er is ook de mens die met de beste 
bedoelingen zijn doel mist, omdat hij aan verkeerde 
stemmen gehoor geeft.  
 

Maar hoe wordt een mens zich dat nu bewust? Al-
leen wie bemind wordt kan de confrontatie met het 
eigen tekort aan. ‘Christus wil met zondaren samen 
wonen’, zei Luther. In het klimaat van de liefde vin-
den mensen ruimte om zichzelf onder ogen te komen 
en boete te doen. Dat is geen éénmalige zaak.  
 

De synagoge viert jaarlijks Grote Verzoendag. Vooraf-
gaand daaraan wordt elke jood opgeroepen omkeer 
te doen in al zijn relaties. Er is een prachtige samen-
hang tussen bekering en vergeving. Geen mens kan 
zichzelf vergeven: de ander moet mij loslating schen-
ken. Maar omkeer doen, ophouden met schuld op 
schuld te hopen, dat wordt van mij gevraagd. Doe 
boete, want schuld schaadt! 
 

Vergeving komt per definitie van de andere kant. Ook 
waar mensen – of ze nu geloven of niet – ons een 
nieuwe kans geven, is God aan het werk. Mensen die 
vergeving ervaren, weten zich binnengebracht in het 

feest van de liefde. Ze komen in een nieuwe relatie 
tot zichzelf en hun naaste. Zeker, er is aangeprate 
schuld en te vroeg ter sprake gebrachte schuld. Maar 
onloochenbaar is dat wij mensen schuld met ons 
meetorsen. Schuld is een relationeel begrip: je hebt 
iemand op het hart getrapt. De wereld gaat kapot 
aan dikke ego’s en olifanten in porseleinkasten. Jezus 
wil daarvan verlossen, vicieuze cirkels doorbreken.  
 

Hoe hij dat doet? Hij openbaart de liefde Gods, die 
ons liefheeft tot het einde. ‘Zie het Lam Gods!’ Dat 
slaat niet alleen op het kruis, het slaat op Zijn kruis-
weg! Kijk naar hem: onvoorwaardelijke aanvaarding. 
Dit alles tot ergernis der moralisten. 
 

Jezus gééft zichzelf: hij wordt dus niet geofferd (als 
slachtoffer) door een wraakgierige God. In deze daad 
van zichzelf gevende liefde openbaart God het ge-
heim van Thora en Profeten: barmhartigheid! In de 
woorden van een eigentijds credo: ‘ik geloof dat ik 
nooit zo ver van God kan afdwalen dat Hij mij niet 
meer kan terugvinden’.  
 

Rob van Essen, bron Red@ctieService 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Expositie Johanneshof 
 
Op verzoek van de daartoe Ingestelde commissie, 
zullen gedurende de komende weken de resultaten 
van mijn schilderhobby de wanden ‘versieren’ van de 
Johanneshof. De schilderijen zijn allen voorzien van 
de naam ‘Diest’, hetgeen een samenvoeging is van 
mijn meisjesnaam: Dinie Sturris. 
Ik ben geboren aan de Gasteveldsdijk te Lievelde. In 
1970 zijn mijn man Gerard van Lochem en ik ge-
trouwd in de Johanneskerk, alhier. Sinds 1970 zijn we 
in verband met Gerards werk in het onderwijs zo’n 
vijf keer van woonplaats veranderd: Aarlanderveen, 
Heiloo, Amersfoort, Groningen en Ruurlo. Wij hebben 
twee kinderen (+ partner) en vijf kleinkinderen. 
Al heel lang heb ik grote belangstelling voor kunst en 
cultuur en bezoek ik heel graag exposities en musea. 
Na cursussen te hebben gevolgd aan onder andere de 
Volksuniversiteit ben ik er toe gekomen zelf te gaan 
tekenen en schilderen. Al meer dan vijfentwintig jaar 
doe ik dat inmiddels; meestal in clubverband. 
Via allerlei tekentechnieken ben ik achtereenvolgens 
gaan schilderen met olieverf, aquarel en later met 
name met acrylverf. 
Ik schilder graag diverse onderwerpen, maar vogels 
en andere dieren krijgen wel vaak mijn voorkeur. 
Hopelijk kunt u ervan genieten. 
 
                                                    Dinie van Lochem-Sturris 
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Begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
Het is al jaren zo dat wij via deze mededeling in het 
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 financieel 
wel willen steunen maar om welke reden dan ook 
nog niet hebben betaald. 
Dus bij deze de herinnering, met het vriendelijke ver-
zoek de bijdrage over te maken op rekeningnummer: 
NL13RABO03361.63.797 ten name van de Commissie 
van Beheer ‘Vredehof’ van de Protestantse Gemeen-
te 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. Met 
deze bijdragen zijn wij in staat de begraafplaats goed 
te onderhouden. 
Bij voorbaat onze dank! 
Voor vragen over de huurrechten en de bijkomende 
grafkosten voor particuliere graven, urnengraven, 
urnengraven met kelder, urn bijzetting en het ver-
stooien van as op het strooiveld kunt u terecht bij 
onze secretaris. 
 
             Namens de commissie van beheer ‘Vredehof’ 
                                                         G.A. Bijker, secretaris 
                                 tel: 0544-840558 of 06-55 78 48 18 

                                          email: gabijker@chello.nl 
 
 

 
 
 
 

Om vast te noteren. 

 

Op donderdag 12 oktober begint het programma van 
Vorming en Toerusting weer. Thema van de avond is  
Lourdes: een plek waar hemel en aarde elkaar raken.  
Bij de meeste rooms-katholieken en protestanten 
roept Lourdes gedachten op aan Maria, de moeder 
van Jezus. De plaats behoort met Rome en Santiago 
di Compostela tot de bekendste bedevaartsplaatsen 
van Europa. Over Lourdes is veel te vertellen en Pas-
tor Hetty Bresser wil ons meenemen naar deze bij-
zondere plek. 

 

Op de startzondag zal het uitgebreide programma-
boekje worden aangeboden. Vanaf dat moment kunt 
u ook voor informatie terecht op de website: 
www.pkn-lichtenvoorde. Facebookpagina: PKN Kerk 
Lichtenvoorde. 
 
                             De commissie Vorming en Toerusting 

 

Startzondag     
 
Ook dit jaar willen wij het nieuwe kerkelijk jaar geza-
menlijk beginnen met een startzondag.  
Zondag 24 september beginnen we om 10.00 uur met 

een feestelijke dienst waarin ook 

het nieuwe programma van Vor-

ming en Toerusting gepresenteerd 

zal worden  

Zoals gewoonlijk is er, na de dienst, 

voor iedereen koffie, thee of limo-

nade. Dit jaar hopen we enkele 

gemeenteleden te vinden die een 

lekkere cake of koek willen bakken voor bij de koffie. 

(Hiervoor ligt een opgaveformulier in de Johannes-

hof.)  

Voor daarna zal er een gezellig programma georgani-

seerd worden met een activiteit, een drankje en ter 

afsluiting iets lekkers om te eten. 

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 19 september op-
geven bij: 
Sjors Tamminga (sjors.tamminga@kpnmail.nl) of 
Marion Houwers  (mhouwers@kpnmail.nl)  
U kunt zich ook opgeven via de opgavelijst die in de 
Johanneshof ligt. 
 
                     Namens de kerkenraad van harte welkom 
                                                                  Marion Houwers                                      

 
 
 
Verdere data Vorming en Toerusting: 
Woensdag 1 november 2017 (biddag).  
Thema: Ode aan de doden. door Ds. H. Hinkamp. 
Donderdag 16 november 2017. 
Luther: vragen aan de kerk van nu. Ds. H. Hinkamp 
Dinsdag 19 december 2017. 
Christmas Carols met een franse slag. Ds. H. Hinkamp 
Donderdag 25 januari 2018. 
Klimaat op hol. Reinier van den Berg 
Donderdag 8 februari 2018. 
Lichtenvoordse bijbelkwis. Ds. H. Hinkamp. 
Woensdag 21 februari/ donderdag 22 februari 2018. 
Gespreksavonden. 
Woensdag 14 maart 2018 (dankdag). 
Kerk 2025. Waar een woord is, is een weg. 
Donderdag 15 maart 2018. 
De kunst van Jan van Eyck. Dr. Sophie Oosterwijk. 
Zondag 15 april 2018. 
Bezoek aan de St. Werenfriduskerk. 

mailto:gabijker@chello.nl
mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
mailto:mhouwers@kpnmail.nl
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Wanneer? Donderdag 7  september 2017 

Thema  Wat kan allemaal bij een uitvaart? 

Waar?  Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 

7137 HG Lievelde 

Tijd inloop vanaf 14.30 uur, het programma be-

gint om 14.45 uur en eindigt rond 16.00 

Op  7 september  is het volgende Café Doodgewoon, 
deze keer  weer op een middag.  
Onze gast is uitvaartbegeleidster bij GUV en ze gaat 
in gesprek  over het volgende: 

Allemaal moeten we ooit een keer een uitvaart 
regelen. Dit zo goed mogelijk doen is belangrijk 
voor het rouwproces.  
Vragen daarbij kunnen zijn: 
Thuis opbaren, kan dat? Wat is een 24-uurs ka-
mer en hoe werkt dat? Mag ik helpen bij de laat-
ste  verzorging van een overledene? Hoe gaat 
een crematie eigenlijk? Wat gebeurt er met de 
as? Wat kost een uitvaart? Kan ik zelf kiezen wie 
de uitvaart verzorgt? En hoe gaat dat dan met de 
verzekering? Kan ik vooraf mijn wensen vastleg-
gen en wat kost dat? En hoe kan ik (fiscaal aan-
trekkelijk) geld opzij zetten voor een uitvaart?  
 
Er is volop ruimte om vragen te stellen. En er is 
een informatietafel met o.a. flyers, boeken en  
het magazine ‘Pal voor u’ 

Gastspreker is uitvaartbegeleidster en docente Xan-
dra Wolterink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een  Café Doodgewoon? 

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost 
Achterhoek  waar thema’s over palliatieve zorg be-
sproken worden. Het is een trefpunt voor mensen 
met een levensbedreigende ziekte, hun familie, 
vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk 
palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief 
genomen om deze avonden ook in de gemeente Oost 
Gelre  te organiseren. Er zijn altijd meerdere ervaren 
vrijwilligers en hulpverleners aanwezig:  geestelijk 
verzorgers, medewerkers  van hospice de Lelie en 
VIT- hulp bij mantelzorg.  
GUV en Stichting Ziekenzorg en Bevordering Gezond-
heidsbelangen sponsoren deze middag. 
 
 

Volgende bijeenkomst  14 november -  over het 
hospice. 
 
U kunt meer informatie vinden via de website 
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Pa
tiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon 
. 
U kunt ook contact opnemen met: Trudy Willems, 
netwerkcoördinator, 
mail: t.willems@skbwinterswijk.nl,  tel: 06-13159144 
 
 

 
 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Patiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Patiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Mien grotvader 
Vrogger, en teggenwoordeg nog af en too, zeien ze 
da'k völle op mien grotvader lekke. Waorumme da'k 
d'r noo ovver wil schrieven, is da'k pas gelaene weer 
an 'm mos denken.  
Maor eerst: Wee was mien grotvader en liek ik 
inderdaod op 'm? Mien grotvader van moders kante 
was Derk Jan Ni-jeboer, hee is geboren an de 
Halteweg in Lintelo. Hi-j trouwen met Dina te Lindert 
uut Aalten.  Ze kwammen te wonnn an de 
Vellegendiek bi-j ‘De Bombaeke’, waor  zien vader een 
boerderi-jken had laoten bouwen. Met een kleine vief 
bunder grond was e daor een keuterboer. Mien 
grotvader was enig kind, dus ‘t was vanzelf dat hee 
ging boern en de boel ovver ging nemmn. Maor hee 
wol eigenlek helemaol neet boern, hee wol laern. 
Later vonne wi-j dan ok allerlei beuke en schriefsels 
wee ziene interesse tonen in de rechtspraok en  de 
gezondheidszorg.  Zo wis e precies hoo de wetten in 
mekare zatten. Zelfs zien eigen schoonzönne  hef e 
veur 't gerecht edaagd umdat den  grond, weet den 
van zien schoonvader pachtten, weer deurverhuurd 
had an zien buurman. Mien vader was des duvels, 
maor mien grotvader zetten deur en trok an 't langste 
ende.  Ok dus völle beuke en schriefsels op medisch 
gebied had e in huus en ok bestudeerd. Zo hef e töt 
op  hoge laeftied nooit een dokter in huus ehad, nae, 
hee had een complete apotheek van alternatieve 
middeltjes in huus. Dee halen hee bi-j  'n drogist in 
Varsseveld weet zelf ok 'n halven dokter was. Ok had 
e  biezondere preventiemaotregelen veur ziene 
kwaolen.  Zo had e last van rimmetiek en dan ging e 
regelmaoteg veur de in- en uutgang  van de bi-jen-
kasten zitten um te wodden estokken en dat heelp 
'm, althans dat zei e.  Ok had e een brökke maor hee 
heel alles op de plaatse met 'n leren reem, waor in ’t 
midden een soort verdikking an zat. Dee verdikking 
leggen hee dan in de lies, en de reem bon e zich dan 
um de boek. Heel ingewikkeld, maor töt op hoge 
laeftied hef hee zo de spullen binnenboord ehollen. 
 
Maor hee mos dus boern um de kost te verdeenn en 
zo kwam dat boern meer op mien grotmoder neer, en 
later op mien moder, dan dat hee 'n poot uutstak. 
Mien grotvader had intussen 'n andern goeien handel 
evonnn namelek de fruithandel. Hee had zich grote 
delen van 't arf bepot met fruitbeume, en later ok in 
de weide weet bi-j zien huus heurn, an de Balse weg. 
'n Huus waor hee met een veiling an was blieven 
hangen. Ovver dee boomgaarden heb ik al eerder 
eschreven, hoo dat allemaole verleep en hoo wi-j as 
kindere daor best heel völle plezeer van hemmn 
ehad, al was ’t allene al ’t stiekem fruitplukken uut de 
beume. Veural de kassen waarn miene favoriet en 

nog steeds, maor noo he'k dee fruitbeume zelf en 
haalt andern 't fruit uut de beume.  
                                                                                                                 
Geleuveg 
Hierbovven he'k owleu 'n klein betjen laoten zeen 
wat mien grotvader veur de kost dee. Eigenlek 
weineg, want hee leet andern warken. Hee was slim, 
een echte koopman en daor verdeenn hee zien geld 
met. In dat leste liek ik dus wal op 'm, in wat noo 
kump neet helemaol,  maor daor zit wal 
overeenkomsten.                                                                                                                                                   
Mien grotvader was namelek geleuveg, maor daorin 
was e ok een apatte kaerl. Daor dacht ik een tiedjen 
gelaene an toen ik weer 'n discussie met iemand 
kregge ovver 't sloeten van een kerke binnen onze 
gemeenschap. Gebouwen waor mensen soms enorm 
dramatisch ovver könt doon at 'r sprake kump dat 
‘hun kerke’ mot sloeten. At ze echter hun eigen huus 
good könt vekopen, waor ze ok lief en leed gedeeld 
hebt in de loop der jaoren, dan hebt ze daor völle 
minder problemen met. Maor laot ik veuropstellen 
dat ik ’t ok jammer vinne at d'r een kerke dichte geet. 
Maor dan geet 't mi-j meer um de boodschap van de 
kerke die bliekbaor neet meer anslöt bi-j de leu, maor 
neet zozeer um ’t gebouw. Ok at ’t een mooie olde 
kerke is, vin ik ’t jammer, maor daor is vake nog wal 
een mooie bestemming an te gevven. Nae, ik heb gin 
moeite um te kerken in welk gebouw dan ok, al heb ik 
wal veurkeure. Maor dan geet ’t meer um de vorm 
van de dienst weet d'r ehollen wodt, of de 
veurganger weet mi-j speciaal boeit. Ok kan ik 
genieten van bepaolde organisten weet d'r een feest 
van maakt in de kerke of teggenwaordeg van speciale 
diensten, zoas de Top 2000, U2, of een mooien dienst 
in ons dialect enz. 
Mien grotvader was een zeer trouw kerkganger bi-j de 
Christelek Griffemeerde Kerke an de 
Berkenhovestraote. Twee keer op een zondag ging e 
naor de kerke, weer of gin weer. Mien vader was 
Hervormd,  maor mien moder moch neet bi-j eur 
trouwen met mien vader met naor de Hervormde 
Kerke, en mien vader wol op ziene beurte neet naro 
de Christelek Geriffemeerde Kerke, dus lagen d'r twee 
geleuven op één kussen en werd ik geboren en 
gedeupt in de Christelek Griffemeerde Kerke. Mien 
vader moch daor bi-jstaon, maor moch neet 
antwoorden op de vraogen van de kerkenraod. Töt 
ovvermaote van ramp mosten mien vader en moder 
trouwen, ai-j begriept wak bedoel, en dat was 
natuurlek helemaole verkeerd foi,foi, foi. 
Goeie zaken 
Mien grotvader deed met de boomgaard goeie zaken, 
en dat was bliekbaor de kerke ok neet ontgaon. Hee 
kreg dan ok bezuuk van de domneer en een olderling 
en dee sprokken mien grotvader daor op an, dat e 
toch wal 's wat meer daorvan  an de kerke moch 
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geven. Mien grotvader zei op zienen langzamen toon: 
‘Nae, nae, nae, ik geve genog, daor mo'j 't maor met 
doon’. Dat was de heren bliekbaor toch neet genog af, 
en zee drongen nogal an um toch meer te gevven, 
waarop mien grotvader zien antwoord nog 's dudelek 
en langzaam herhalen. De heren blevven daor echter 
doof veur, en mien grotvader herhalen het nogmaols. 
Toen de heren nog blevven eanhollen, pakken mien 
grotvader ze bi-j de kladden pakken en warkten ze 
naor buten. Hee zal d'r nog het neudege bi-j-ezegd 
hebben, maor dat wet ik neet meer. 
Vanaf dee tied ging mien grotvader in Varsseveld naor 
de Hervormde Kerke en  leet e de Christelek 
Griffemeerde Kerke links liggen. Dat verwonderen mi-
j,  umdat hee altied teggen de Hervormde Kerke was. 
Ik wet nog dat ik dat 'm toen ok evraogd hebbe, 
weurumme hee wal naor Varsseveld naor de 
Hervormde Kerke ging en neet naor Aalten. Ik kregge 
as antwoord dat de Hervormde Kerke van Varsseveld 
een andere kerke was as den van Aalten. Op dan t 
moment begrep ik daor niks van, maor ater begrep ik 
wal dat hee gin gezichtsverlies wol lieën umdat hee 
de Aaltense Hervormde Kerke altied af-ekeurd had. 
Mien moder met de kindere bunt op een gegeven 
moment ok ovver-egaone naor de Hervormde Kerke, 
zonder dat ze ovveregens problemen had met de 
Christelek Griffemeerde Kerke. 
Ik wol d'r maor met zeggen: ‘Een mens kan maor wat 
vaste an een kerke zitten, maor as onze eigen situatie 
plotseling verandert, dan passe wi-j ons wal an’. 
Misschien he'k dat wal van mien grotvader, da'k mi-j 
ok in een andere kerk kan thuus veulen, al zit de 
banken dan ok anders dan in ‘onze kerke’. 
 
                                                                  Arnold Arentsen 
 
 
 

Verblijfsvergunning 
 
Donderdag 22 juni jl. mocht mevrouw Christina Silva, 
samen met haar man Paulo, haar verblijfsvergunning 
ophalen in Zwolle. Na een jarenlange en slopende 
procedure is nu aan alle voorwaarden voldaan. In 
deze periode hebben we ook vanuit de kerk, met een 
handtekeningenactie, haar aanvraag ondersteund. 
Aan een lange onzekere tijd is nu gelukkig een posi-
tief einde gekomen. 
Mevrouw Christina Silva wil iedereen bedanken voor 
alle steun en hulp die ze gekregen heeft. In de kerk 
mochten we delen in de feestvreugde met cake bij de 
zondagse koffie. Wij wensen haar en haar gezin van 
harte alle goeds toe: van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

Bedankt! 
 
Tijdens mijn ziekte, darmkanker en erbij een ontste-
king, hebben veel mensen aan Nonja en mij gedacht 
door middel van telefoontjes, kaarten, bezoek, gebed 
enz. Gelukkig zijn er tot nu toe geen uitzaaiingen ge-
constateerd. En het herstel verloopt voorspoedig. 
We bedanken allen die ons in de afgelopen periode 
gesteund hebben hartelijk. 
 
                                                                Nonja en Dick Kip 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Nieuws uit de Johanneshof 
 
We hebben u eerder op de hoogte gebracht van het be-
eindigen door Gerrit en Joke van Lochem van hun coördi-
nerende beheerderstaak en baliediensten in de Johannes-
hof per september 2017.  
Philippine de Bruin heeft inmiddels het beheer op zich 
genomen. Dit beheer omvat reserveringen/afspraken ma-
ken, roosters, facturen, inkoop e.d.  Nadere gegevens hoe 
Philippine te bereiken vindt u op de voorlaatste pagina van 
dit blad.   
De baliediensten gebeuren door andere vrijwilligers.  
Hier zijn dus eveneens vacatures ontstaan.  
We prijzen ons gelukkig dat we in die vacatures hebben 
kunnen voorzien met nieuwe vrijwilligers. We noemen 
deze vrijwilligers inmiddels gastheren/-vrouwen.  
De nieuwe gastheer voor de dinsdag wordt Jan Lensink, 
Van Ostadestraat, terwijl de donderdag verzorgd gaat 
worden door Annie Elferink, Bernhard van Meursstraat.  
Volledigheidshalve vermelden we dat de maandag wordt 
ingevuld door Elly van Lochem en de woensdag door Ineke 
Kuenen. Op deze wijze zijn de drukste dagen van gebruik 
van onze Johanneshof ingevuld met een vaste bezetting. 
Vrijdag, zaterdag en de koffiedienst op zondag worden bij 
toerbeurt gedaan. Hiervoor zijn ook enkele andere vrijwil-
ligers inzetbaar. Dit zijn Irmke Hinkamp, Henriëtte Hulshof 
en Truus de Bruijn. Tot slot wordt bij bijzondere gelegen-
heden, zoals rouw- en trouwdiensten en concerten de 
bezetting per keer geregeld.   
We hebben afscheid moeten nemen van onze penning-
meester van de Johanneshof, de heer Dirk Veerbeek. Op 
13 augustus jl. is hij helaas overleden. 
Deze vacature gaat worden opgevuld door Cor Langbroek, 
Schatbergstraat. 
Aan het afscheid van Gerrit en Joke zal kort aandacht wor-
den besteed tijdens het samenzijn in de Johanneshof op 
startzondag 24 september.   
 
                                                       Namens de beheerdergroep  
                                                                                  Flip de Bruijn
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Startzondag 

Je bent denk ik wel zes weken niet naar school ge-
weest. Zes weekjes vrij, maar nu zit je al weer even 
op school, in de nieuwe klas, soms met nieuwe kinde-
ren  misschien wel op een nieuwe school.  Wel even 
wennen, op tijd je bed uit, op school werkjes maken 
en soms al huiswerk voor thuis?  

 

In de kerk beginnen we ook aan een nieuw seizoen 
met de startzondag.  Wij gaan dan net als de andere 
mensen ook leuke dingen doen. Het zou dan leuk zijn 
als je een mooie vakantiefoto van jezelf of van iets 
anders wat je gedaan hebt in de vakantie (dierentu-
in/logeerpartij / zwembad) meeneemt.  Dan gaan we 
daar wat leuks mee doen. Je mag je foto ook alvast 
mailen naar kidskerk@gmail.com 

 

In de bijbel lees je niet veel over vakantie, maar wel 
over mensen die op reis gingen: te voet  liepen Jozef 
en Maria helemaal van Nazareth naar Bethlehem. 
Soms maakten de mensen gebruik van een ezeltje. En 
als ze rijk waren van kamelen. Als wij op vakantie 
gaan dan nemen we de bus, de auto of de trein en als 
we ver weg gaan, dan gaan we zelfs met het vliegtuig. 

 

 

 Ik ga op reis en ik neem mee: 

 

 

Ga je dit seizoen ook met ons mee op reis met de 
verhalen uit de bijbel ? We gaan op weg naar Israël. 
Kijk maar na op  je computer. En aan het eind van het 
jaar zijn we in Bethlehem bij het kindje Jezus. 

Kindernevendienst: 

24 september: Startzondag 

        Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 
 

 

 

mailto:kidskerk@gmail.com
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Bijbelvertaling voor Angola 
 
Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. 
Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in 
Angola. Een nieuwe bijbelvertaling is hard nodig, 
omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna 
niet meer te lezen is. 
De vertaling uit 1926 is verouderd op het gebied van 
taalgebruik, spelling en vertaalwijze. Voor nieuwe 
generaties is deze Bijbel zelfs helemaal niet te lezen. 
Dit maakt het voor hen niet alleen onmogelijk zelf in 
de Bijbel te lezen, maar ook om de bijbellezing tijdens 
de kerkdiensten te begrijpen. 
 
Een nieuwe bijbelvertaling in het Kikongo van nu 
Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe bijbelvertaling in de hedendaagse taal. Een 
tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk 
maakt voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte 
aan’, zegt voorganger Diludama Manuel, die het pro-
ject coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de 
nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van 
God te begrijpen in hun eigen taal. Maar op dit mo-
ment is er te weinig geld om het vertaalproject af te 
ronden.’ 

                             Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 
 
 
 
 

 
 
Giften 
 
Ontvangen per bank € 100 ,= als dank voor pastorale 
hulp. 
Een gift van € 15,= via mevrouw A. van Vliet voor de 
kerkradio. 
Mevrouw C. Lensink ontving een gift van € 10,=  voor 
algemeen kerkenwerk. 
De PVG ontving een gift van € 10,= via mevrouw G. 
ter Haar-Lindeboom. 
Ontvangen via mevrouw R. Tieltjes een gift van 2 x 
€10,=; via mevrouw J. ter Haar € 20,= en via de heer 
Te Kronnie € 10,= voor de ouderling bloemendienst. 
Alle gevers hartelijk dank! 

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              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling in de maand september is op 
zaterdag de 30e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20  
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 1 oktober 2017. 
Kopij moet uiterlijk maandag 18 september 2017 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: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79 

 

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. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

 
WIJKINDELING 2017 
Wijk ouderling/coördinator  telefoonnummer 
  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   
Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde 
tel. 37 41 20  
koster@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21376237 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

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 
Diepenbrockstraat 13 
7132 AM Lichtenvoorde 
tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diakonie: F.J. van Lochem  

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

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
C. Langbroek 
Schatbergstraat 92 
7132 AB Lichtenvoorde 
tel 06-54336693 
 
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 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 
 
 
zondag 3 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei 
 
zondag 10 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: jeudwerk 
 
zondag 17 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Bijker 
deurcollecte: vredesweek 
 
zondag 24 september  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Startzondag m.m.v. de cantorij 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: koffie Johanneshof 
 
zondag 1 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: kerk en Israël 
 
 
 
kindernevendienst: 24 september 
 
 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de 
Johanneshof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 


