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Zomerslaap!
Even! geen! vergaderingen,! geen! avonden! van!
Vorming! en! Toerusting,! geen! AKZEdiensten,!
geen!bloemschikken,!geen!PVGEmiddagen,!geen!
koffieochtenden.! Even! rust.! Even! pas! op! de!
plaats.! De! kerk! houdt! haar! zomerslaap.! AlhoeE
wel,!niet!helemaal.!Zondag!gaan!de!kerkdeuren!!
open!om!elkaar!en!God!te!ontmoeten.!En!in!juli!
en!augustus!wordt!er!samen!gegeten.!De!Open!
Tafel! ! blijft! open.! Elkaar! ontmoeten! stopt! niet.!
God!ontmoeten!stopt!niet.!
!

Ontmoeten.!Wat!is!dat!eigenlijk?!En!waarom!gaat!dat!
ook!in!de!zomer,!ook!in!vakantietijd,!gewoon!door?!
Eén!van!de!betekenissen!in!het!woordenboek!is:!toeE
vallig! tegenkomen.! Lijkt! me! niet! zo! passen! bij! die!
zondagse!ontmoetingen.!Ook!niet!bij!die!Open!Tafel!
ochtenden.!Niet!zo!toevallig!allebei.!!
Een!andere!betekenis!is!'zien'.!En!daar!kan!ik!mee!uit!
de!voeten.!En!dan!is!zien!niet!enkel!waarnemen!met!
de!ogen.!Nee,!het!is!een!écht!zien,!een!zien!staan.!!
Woorden!uit! de!Bijbel! komen!naar!boven.!Over!hoe!
Jezus!mensen!zag.!Hoe!Hij!moeders!zag!die!hun!kinE
deren!bij!hem!wilden!brengen.!Hoe!Hij!de!vrouw!zag!
die! op! overspel! betrapt! was.! Hoe! Hij! de! verlamde!!
man!zag!die!door! !vrienden!voor!zijn!voeten!neergeE
laten!werd.!Hoe!Hij! Zacheüs! zag,! verstopt! tussen!de!
bladeren!van!een!boom.!Hoe!Hij!de!schare!voor!zich!
zag.!En,! lezen!we,!hoe!Hij! toen!Hij!hen!zag!met!ontE
ferming!bewogen!werd.!!
!
Kortom,! ontmoeten! is!meer! dan! elkaar! even! tegenE
komen.! Elkaar! even! treffen.!Ontmoeten! is! even! stilE
staan!bij!die!ander.!Letterlijk.!En!figuurlijk.!Kan!in!het!
voorbijgaan!zijn.!Of!bij!de!koffie!na!de!kerkdienst.!Of!
tijdens!een!bezoekje!aan!huis.!En!soms!kan!zo'n!ontE
moeting!heel!verrassend!zijn.!!
Herinner!me!hoe!we!niet!zo!lang!geleden!op!een!terE
rasje! in! de! zon! zaten.! In! Den! Bosch.! Een! mevrouw!
ging!naast!ons!zitten.!"Wat!een!mooi!weer",!zei!ze!en!
bestelde! een! kom! soep.! "Eet! smakelijk",! zei! ik! wat!
later!tegen!haar.!En!voor!ik!het!wist!waren!we!in!geE
sprek.!Over!haar!kleinkinderen,!waar!ze!woonde,!dat!
haar! man! overleden! was,! over! onze! kinderen! en!
kleinkinderen,!over!de!Achterhoek.!We!deelden!even!
onze! levens!met! elkaar.! Toen! wij! opstonden! zei! ze:!
"Fijne!dag!gewenst!verder".! "U!ook",! zeiden!we.!We!
lachten! naar! elkaar,! en! wij! vertrokken.! Een! mooie!
ontmoeting!!!
!
Mensen! ontmoeten.!God! ontmoeten.!Misschien!wel!
God!ontmoeten!in!mensen.!Dat!stopt!niet!omdat!het!
vakantie!is.!Dat!gaat!door.!Altijd.!Mooi!dat!God!geen!
vakantie!neemt.!Geen!zomerslaap!houdt.!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!marja!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
Moge!de!Christus!die!wandelt!op!doorboorde!voeten!
met!jou!wandelen!op!de!weg.!
Moge!de!Christus!die!dient!met!doorboorde!handen!!
jouw!handen!uitstrekken!om!te!dienen.!
Moge! de! Christus! die! liefheeft! met! een! doorboord!
hart!jouw!hart!openen!om!lief!te!hebben.!
Dat!jij!mag!zien!het!gelaat!van!Christus!
in!een!ieder!die!jou!zal!ontmoeten,!
en!dat!een!ieder!die!jou!ontmoeten!zal!
het!gelaat!van!Christus!in!jou!zien!zal.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(zegenbede!van!Sint!Patrick)!
!
!
!

!
!
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Pastorpraat!ds.!Hinkamp!!
!

Nog! enkele! weken! werken! en! dan! ‘hoop! ik!
hem! te! smeren’!! Letterlijk!!Wie! hem! is?!Mijn!
lichtelijk! glimmend! schedeldak! natuurlijk.!Met!
(zonnebrand)factor!30,!of!méér.!Want!wie!zijn!

hoofd!verbrand!moet!met!de!blaren!lopen.!En!dát!wil!
geen!mens.!(Een!petje!op!is!natuurlijk!ook!goed).!!
!

Nogmaals:!‘ik!hoop!hem!te!smeren’.!Want!of!het!ook!
een! echt! zonnige! zomer! zal! worden! weet! natuurlijk!
niemand.! Zelfs! de! weermannen! en! weervrouwen!
houden! het! bij! verwachtingen.! Het! zijn! geen! weerE
profeten.!Alhoewel?!!
!

Vaak!denken!mensen!dat!profeten!uit!vroeger!tijden!
alles!precies!wisten.!Maar!ook!zij!hadden!God!niet!in!
hun!broekzak!(en!dat!is!maar!goed!ook).!Profeten!zijn!
in!de!Bijbel!vaak!mensen!die!dicht!bij!God!staan.!Zelfs!
Jona! komt,! ook! al! probeert! hij! weg! te! lopen! voor!
God,!er!nooit!helemaal!van!los!!!
!

Profeten! voelen! zich! betrokken! bij! God! en!mensen.!
Hun! gave! is! niet! zozeer! dat! ze! geheime! boodschapE
pen! van! God! ontvangen.!Wat! ze!wél! hebben! is! een!
goed!oog!voor!wat!er!leeft!en!hoe!mensen!leven.!En!
dan!kun!je!soms!zien!aankomen!dat!iets!misgaat!!
!

Toch!zijn!ook!hun!voorspellingen!geen!onvermijdelijE
ke!feiten.!Zo!werkt!het!niet!bij!God.!Want!God!geeft!
heel! de! bijbel! door!mensen! steeds! opnieuw! kansen!
om!hun! leven! te!keren,! ten!goede.! ‘Tesjoeva’,! is!het!
mooi! Joodse! woord! hiervoor.! En! dat! is! iets! anders!
dan!het!begrip!bekering.!Het!wil!zeggen!dat!je!je!richt!
op!God!(je!naar!hem!toekeert).!
!

Vakantie?!Wat!wordt!het!deze! zomer:! factor! 30?!Of!
wordt!het!factor!nul!(géén!zon!maar!regen!en!daarbij!
windkracht!acht)?!Niemand!die!het!zeggen!kan!!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

Maar! factor! 30! of! factor! nul,! wat! we!wél! zelf! in! de!
hand! hebben! is! dat! we! ons!mogen! richten! op! God,!
voor!een!beetje! zon! in!ons!bestaan.!Of!om,!weer!of!
geen!weer,!op!verhaal!te!komen.!Soms!letterlijk,!met!
een! goed! boek! in! de! tuin! of! elders.! En! op! verhaal!
komen! in! figuurlijk! zin:! tot! rust! komen,! geestelijk!
bijkomen!van!drukte!of!zorgen,!of!zomaar!even!niets!
moeten.! Ik! wens! iedereen! dan! ook! van! harte! een!
stralende!zonnige!zomer.!En!als!het!weer!wat!minder!

meewerkt!kunnen!we!er!zelf!voor!zorgen!dat!het!toch!!
alsnog! een! beetje! zonnig! wordt.! Hoe?! Lees! de! volE
gende!tekst!maar,!van!Phil!Bosmans.!!
!

met!een!hartelijke!groet,!Hans!Hinkamp!
!

Alle!mensen!in!de!zon…!!
!

Zoek!en!breng!wat!zon!
Heb!je!het!goed?!
Ben!je!gelukkig?!!
Zit!je!in!de!'zon'?!
Denk!dan!aan!heel!veel!anderen!
en!gun!ook!hen!een!plekje!in!de!zon!!
!

Want!vergeet!nooit,!
ook!je!buren,!!
ook!je!concurrenten,!
zelfs!je!vijanden!
!

hebben!recht!op!een!beetje!'succes',!
op!wat!vreugde!!
en!een!handvol!'geluk'!in!het!leven.!
!

Hinder!nooit!een!ander!!
op!zijn!weg!naar!het!geluk!
en!in!zijn!zoeken!naar!wat!'zon'.!
!

Schep!vreugde!om!je!heen.!
Het!is!veel!te!donker!!
in!de!harten!van!de!mensen.!
!

Breng!'zon'!in!je!gezin,!!
in!je!straat,!!
in!je!dorp!of!stad.!
!

Breng!zon!aan!ouderen,!!
aan!zieken!of!bezorgden,!
of!hen!die!altijd!in!de!schaduw!zitten.!
!

Maar!de!zon!kun!je!slechts!brengen!!
in!de!mate!dat!je!liefhebt.!
De!zon!in!je!hart!!
staat!op!en!gaat!onder!met!de!liefde.!
Alle!mensen!in!de!zon!!
!

bron:!Phil!Bosmans,!'Menslief,!!
ik!wens!je!vrede!en!alle!goeds'!

!
Gezins/Doopdienst!10!juli!
Op!10!juli!maken!we!er!in!de!Johanneskerk!een!feesE
telijke! doopdienst! van.! In! de! dienst!worden! Finn! en!
Evi! Wessels! gedoopt! (neefje! en! nichtje! van! elkaar).!
Na!de!doop!blijven!de!kinderen!in!de!kerk.!We!maken!
er!dan!samen!een!mooie!dienst!van!voor!jong!en!oud.!
Iedereen!is!van!harte!welkom!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hans!Hinkamp!
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Vakantie!ds.!Hinkamp!
Mijn!vakantie! is!van!25! juli! t/m!23!augustus.! In!deze!
periode!kunt!u! in!belangrijke!pastorale! situaties!een!
beroep! doen! op! kerkelijk!werker! Gaatske! Braam,! of!
op!uw!ouderling!of!wijkcontactpersoon.!!
!

Pastorpraat!Gaatske!Braam!
!

Meeleven!met!!
Het! kan! in! je! leven! ineens! zo! anders! verlopen! dan!
gedacht.! Dat! overkwam! ook! dhr.! J.!Wamelink,! SwitE
bertushof.!Hij!is!gevallen!met!de!fiets!en!heeft!onder!
andere!zijn!heup!gebroken!en!een!operatieve!ingreep!
moeten!ondergaan.!Waar!hij!verblijft!als!u!dit!leest!is!
nu!nog!niet!bekend.!We!wensen!hem!een!goede!reE
validatie!toe!en!een!goed!herstel.!!
Dhr.!S.!Tamminga,!Diepenbrockstraat,!is!herstellende!
van!zijn!operatieve!ingreep.!Van!harte!beterschap.!
Meeleven!met!de!zieken!thuis!of!in!verpleeghuis,!met!
hen!die!een!gemis!te!verwerken!hebben,!met!hen!die!
zorg!kennen!en!misschien!op!school!niet!dat!resultaat!
hebben!gehaald!als!waarop!gehoopt.!Heel!veel!sterkE
te,!kracht!en!Gods!zegen!gewenst.!Met!degenen!die!
een!geboorte!te!vieren!hebben,!met!hen!die!hoorden!
dat!ze!het!schoolexamen!hadden!gehaald,!de!jarigen!
en!hen!die!een!huwelijksjubileum!konden!of!nog!moE
gen!vieren,!!een!hele!fijne!vierdag!gewenst.!
!

Een!gedicht!wat!ik!tegenkwam!van!Jan!Kal,!het!heet!!
OMA!NEGENTIG!(naar!aanleiding!van!Psalm!90)!
!

Jarige!Oma,!u!bent!vanzelfsprekend!
het!middelpunt!van!de!families!Kal,!
Fowler!en!Hoek.!Zeggen!wat!u!betekent!
is!iets!wat!ik!niet!eens!proberen!zal.!
!

In!‘t!Psalmboek!bij!het!eendere!getal!
als!u!nu!jaren!telt!staat!het!uitstekend:!
eer!Hij!de!wereld!schiep,!was!God!er!al,!
die!ons!een!toevlucht!is,!op!Wie!u!rekent.!
!

De!dagen!van!de!mens!zijn!zeventig,!
en!ingeval!wij!sterk!zijn!tachtig!jaren,!
maar!die!van!onze!Oma!negentig.!
!

Dat!God!u!nare!dinge!!mag!besparen,!
en!soepel!van!gewricht!en!levendig!!
van!geest!u!lang!voor!ons!nog!mag!bewaren!!
!

Vakantie!
Voor! velen! is! de! vakantieperiode!aangebroken.!Mijn!
vakantie! is! van!6! juli! tot!en!met!2!augustus.! In!deze!
periode! ! kunt! u! in! dringende! gevallen! een! beroep!
doen! op! dominee! Hinkamp! of! op! uw! ouderling! of!
contactpersoon.! Een! goede! zomerperiode,! thuis! of!
elders,!gewenst.!
!!
Met!een!bemoedigende!groet,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaatske!Braam!

In!memoriam!!
Johanna!Gezina!(Annie)!Konink!L!Schel!!
Lichtenvoorde!
!
Annie! Konink!werd! geboren! in! Lichtenvoorde!
op!26!november!1931,!zij!overleed!op!19!mei!
2015!in!het!ziekenhuis!te!Winterswijk.!Tijdens!
de!crematieplechtigheid!in!crematorium!“BerE
kenhove”! te! Aalten! werd! zij! herdacht! door!
haar!kleinkinderen.!Een! fijne!oma!die!belangE

stellend!was,! een!oma!die!bekend!was!om!het,!met!
veel! liefde,! bakken! van! appeltaarten.! Deze! taarten!
zijn!bij!menigeen!bekend!want!ze!deelde!ze!graag!uit.!
Ze!was!een!moeder!en!oma!die!genoot!van!het!buiE
ten!zijn.!Op!het!overlijdensbericht!stonden!de!woorE
den:! De! zon! scheen,! de! vogels! floten,! de! bloemen!
bloeiden!en!toen!werd!het!stil.!Een!tot!het! laatst!acE
tieve! vrouw.! De! kerkdiensten! werden! niet! bezocht,!
maar!wel!alles!rondom!de!kerk,!zoals!de! inloop!ochE
tend!op!de!woensdagmorgen!in!de!Johanneshof!waar!
een!kopje! koffie!werd!gedronken,! gesjoeld,! gescrabE
beld,! rummikub!werd! gespeeld,! of! met! elkaar! werd!
gesproken.! !Annie!Konink!genoot!van!het! spel! ! rumE
mikub!en!je!zag!haar!ogen!glimmen!van!plezier.!!
Tijdens! de! crematiedienst! werd! 1! Kor.! 13! gelezen.!
Een!brief!waarin!Paulus! schrijft! dat,! als! je! je!betrokE
ken!voelt!bij!de!ander,! je!niet!helpt!om!er!zelf!beter!
van!te!worden,!maar!de!liefde!de!basis!vormt!voor!je!
handelen.! Die! betrokkenheid! hebben! de! kinderen,!
kleinkinderen! en! anderen! van! Annie! Konink! mogen!
ervaren.!Zo!ook!zoon!Eddy!die!ze,!om!de!twee!weken,!
samen! met! een! zoon! in! Doorn! bezocht.! Daar! werd!
met!hem!gewandeld!omdat!de!zorg,!en!daar!was!alle!
begrip!voor,!hier!geen!tijd!voor!had.!Zowel!zij!als!EdE
dy! genoten! hiervan.! Annie! Konink! wist! van! aanpakE
ken,! zeurde! niet! maar! voerde! uit,! was! realistisch.!
Paulus!zegt,!als!je!zelf!mag!delen!in!de!liefde!van!God,!
dan! wil! je! die! liefde! ook! zelf! uitdelen.! En! natuurlijk!
gaat!het!niet!vanzelf,!het!gaat!met!vallen!en!opstaan!!
Zaterdagavond!16!mei! heb! ik! haar! in! het! ziekenhuis!
bezocht.!Ze!bleek!een!hersenbloeding!gehad!te!hebE
ben! en! haar! toestand!was! kritiek.!Wat!was! het! verE
drietig! om! een! vrouw,! die! altijd! zo! actief! en!meeleE
vend! was,! die! zoveel! te! vertellen! had,! ineens! aan!
apparaten!te!zien!liggen!en!waarmee!je!geen!contact!
meer!kreeg.!Ze!overleed!op!dinsdag!19!mei!en!mocht!
gaan!naar!God,!die!haar!en!ons!mensen!nooit!los!laat,!
er! is,! zelfs! voorbij! de! grenzen! van! de! dood.! Dat! dit!
haar! kinderen,! kleinkinderen!en!een! ieder!bij!wie! ze!
een!lege!plek!achterlaat,!tot!troost!mag!zijn.!
!

kerkelijk!werker,!Gaatske!Braam!
!
!
!
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In!memoriam!!
Willemijn!Hulshof!Lichtenvoorde!
!

Vrijdag!29!mei!waren!we!in!crematorium!Berkenhove!
in! Aalten! bij! elkaar! voor! het! verdrietige! afscheid! en!
om!het!(anderhalf! jaar)!korte! leven!te!gedenken!van!
Willemijn! Hulshof,! dochter! van! Bob! en! Marieke! en!
het!zusje!van!Kirsten.!!
!

Het! was! bekend! dat! haar! levensverwachting,! door!
het! syndroom! van! MillerEDieker,! ernstig! werd! ingeE
perkt.!De! toekomst?!Niemand!kon!het! zeggen.! Toch!
was! haar! leven! voor! haar! ouders! veel!meer! dan! alE
leen!een! leven! in!onzekerheid.!Willemijn!gaf!betekeE
nis!aan!het!bestaan,!op!haar!eigen!wijze!én!met!een!
eigen! karakter.! Als! je! geen! zin! hebt! in! fysiotherapie!
dan! doe! je! toch! gewoon! net! alsof! je! slaapt.! Ze!was!
ondanks! haar! beperkingen! een! verrijking! van! het!
leven.!Zo!bracht!dit!kwetsbare!kind!mensen!bij!elkaar!
en!werd!ze!geliefd.!
!

Dat! bleek! ook! voluit! in! de! afscheidsdienst,! waar! bij!
heel! veel!mensen!het! verdriet! voelbaar!en! zichtbaar!
was.! Haar! vader! Bob! vertelde! op! ontroerende!wijze!
over!hun!leven!met!Willemijn.!De!zus!van!Bob,!(tante)!
Janneke,! sprak!over!het! tegenstrijdige!van!het! leven!
van! dit! mooie! maar! ook! zo! kwetsbare! kind.! Het!
woord! van! dank! van!moeder!Marieke!was! recht! uit!
het!hart,!met!liefde!en!dankbaarheid!voor!alle!goede!
zorgen!en!hulp.!
!

In!woorden!van!Psalm!121!hoorden!we!over!de!pelE
grimsreis!van!mensen,!op!weg!naar!God.! In!God!zijn!
wij! geborgen.! Dát! dit! vertrouwen! en! de! dooptekst!
van! Willemijn,! “Gelukkig! wie! zuiver! van! hart! zijn,!
want!zij!zullen!God!zien”,!tot!troost!mogen!zijn.!!
!

Wij! wensen! Bob! en!Marieke,! Kirsten! en! hun! familie!
heel! veel! sterkte! toe.! Dat! ze! zich! getroost! mogen!
weten!door!woorden! van! geloof! en!door! de! trouwe!
steun!van!mensen!die!betekenis!voor!hen!hebben.!
!

ds.!Hans!Hinkamp!
!

Geboorte!!
Na! het! heel! recente! verdriet! om! het! overlijden! van!
dochter! Willemijn! was! er! enkele! dagen! later! heel!
mooi!nieuws!voor!Bob!en!Marieke!Hulshof,!Saturnus!
19!in!Lichtenvoorde.!!
Op!31!mei! !werden!ze!de!trotse!en!dankbare!ouders!
van!een! zoon:!Dirk!Herre!Marcel.! ‘Wat! een!wonder.!
Zo!bijzonder.!Gezegend! te! zijn!met!de!derde!op! rij!’!
zijn!de!woorden!op!het!geboortekaartje.!!
Ook!grote!zus!Kirsten!is!heel!blij!met!de!geboorte!van!
haar!broertje.!Van!harte!gefeliciteerd!en!Gods!zegen!
toegewenst!!
!
!

In!memoriam!
Frederik!Hendrik!ter!Haar!Lichtenvoorde!
!
De!volgende!woorden!stonden!op!het!overlijdensbeE
richt.!“De!afgelopen!week!werd!duidelijk!dat!we!van!
Hendrik!afscheid!moesten!nemen.!Hij!bleef!hierbij!de!
regie! behouden.! Deze! bijzondere! periode! heeft! ons!
allen! gesterkt!bij! het! afscheid!nemen!van!mijn!man,!
vader,!schoonvader!en!opa!Frederik!Hendrik!ter!Haar!
(Hendrik).!“!
Hij! werd! geboren! op! 23! juni! 1923! en! overleed! op!
zondag! 31!mei.! Als! Bijbellezing! tijdens! de! crematieE
plechtigheid,!die!in!besloten!kring!werd!gehouden,!is!
gekozen!voor!Psalm!23.!Een!Psalm!die!verwoordt!dat!
God!er!als!een!herder!voor!je!wil!zijn!tijdens!hoogte!–!
en!dieptepunten.!Ook!Hendrik!ter!Haar!kende!mooie!
momenten!in!zijn!leven.!Het!buiten!bezig!kunnen!zijn,!
eerst! op! de! boerderij! en! daarna! in! de! tuin! aan! de!
Middachtenstraat.! Een! tuin!met! bloemen! en! groenE
ten.! Het!maatschappelijk! betrokken! kunnen! zijn,! tot!
het!laatst!interesseerde!hem!alles!wat!zich!in!de!weE
reld! afspeelde.! Hij! kende! ook! moeilijke! momenten,!
momenten! als! het! plotseling! moeten! missen! van!
mensen! die! hem! lief! en! dierbaar! waren.! Ook! dan,!
zegt!Psalm!23,!mag!je!geloven!dat!God!je!bij!de!hand!
neemt!en!aanwezig!is.!!
Een!buurman! van!de!Middachtenstraat! deelde! ! herE
inneringen!aan!Hendrik!ter!Haar!met!ons!en!vertelde!
dat! Hendrik! ter! Haar,! komend! vanuit! het! buitengeE
bied,!goed! ingeburgerd!was! in!de!straat.!Dat!hij!vele!
verhalen!wist!te!vertellen.!En!herinnerde!hem!als!een!
integer!persoon.!De!laatste!tijd!was!Hendrik!ter!Haar!
erg!ziek!en!als!je!weet!dat!het!afscheid!nadert,!krijgt!
elk! moment! een! diepere! betekenis.! Dat! heeft! ook!
familie!Ter!Haar!zo!mogen!ervaren!en!ook!dat!heeft!
hen! gesterkt.! Ze! mogen! erop! vertrouwen! dat! hij! is!
gegaan!naar!God!die!er!als!een!herder!voor!hem!was!
en!als!een!herder!wil!zijn!voor!hen!die!achterblijven.!!
!

kerkelijk!werker,!Gaatske!Braam!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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In!memoriam!!
Gerda!FlorijnLGroot!Wassink,!Groenlo!
!
In!de!leeftijd!van!73!jaar!is!op!31!mei!2015!overleden!!
Gerda!Johanna!Florijn!–!Groot!Wassink.!
De!uitvaartdienst!was!op! vrijdagmorgen!5! juni! in!de!
Oude!Calixtuskerk! te!Groenlo,!waarna!de!begrafenis!
plaatsvond! op! de! NederlandsEhervormde! begraafE
plaats! aan!de!Halve!Maanweg,!waar! zij!werd!begraE
ven!naast!haar!man!en!dicht!bij!de!andere!familiegraE
ven.!Gerda!was!betrokken!bij!haar!kerkgemeenschap!
‘! de! NederlandsEhervormde! kerk! te! Groenlo,! later!
Protestantse! Gemeente’,! met! het! bezorgen! van! ‘t!
kerkblad,!bloemen!en!als!bezoekmedewerkster! in!de!
buurtschap!Beltrum.!Daar! is!zij!geboren!op!25!maart!
1942,! ongeveer! op! zichtafstand! van! haar! huidige!
nieuwe!woning! waar! zij,! na! het! overlijden! van! haar!
man! op! 28! juli! 2000,! woonde!met! haar! zoon! Arjan.!
Dochter!Karin,! !die! in!Zuthpen!woont,!kwam!ook!reE
gelmatig!op!bezoek.!Ook!heeft!Gerda!heel!regelmatig!
zich! ingezet!voor!het!schoonhouden!van!het!kerkgeE
bouw.!!Zo’n!30!jaar!lang!woonden!Herman!en!zij!met!
de!twee!kinderen!in!Warnsveld,!waar!haar!man!werkE
te! bij! een! hoveniersbedrijf! en! Gerda! daar! hand! en!
spandiensten! verrichtte,! zoals! rond! de! kerst!met! de!
verkoop! van! kerstbomen! en! ’t!maken! van! kerstbakE
jes.! De! tuin,! bloemen,! bomen! en! heesters! hadden!
haar!grote!belangstelling.!
Ze!was! ! niet! tot! nauwelijks! ziek,! ! en! als! ze!pijn!had,!
liet! ze! dat! niet!merken.! Ze! had! een! hoge! pijngrens.!
Haar! kleine! gezin,! vrienden! en! bekenden,! familie!
waren!voor!haar,!net!als!geloof!en!het!verenigingsleE
ven,! heel! belangrijk.! Je! hoefde!maar! een! beroep! op!
haar!te!doen,!dan!was!ze!er.!!
In!de!kerkdienst!werd!hun!trouwtekst!1!Korintiërs!3!:!
11!gelezen!(!vers!10!–!14)!over!het!fundament!dat!er!
al!ligt,!namelijk!Jezus!Christus.!En!of!er!nu!met!goud,!
zilver!en!edelstenen!of!met!hout!,!stro!en!hooi!wordt!
opgebouwd!is!niet!maatgevend.!Van!!ieders!werk!zal!
duidelijk!worden!wat!het!waard! is.! !Als!de!basis,!het!
fundament! maar! goed! is,! dat! is! het! belangrijkste.!
Gerda!heeft!dat!laten!zien!in!haar!werkzame!en!liefde!
gevende!leven.!Of!zoals!in!’t!hoveniersbedrijf,!en!later!
in!haar!eigen!tuin:!zonder!mest,!of!kunstmest,!zonder!
voeding,!zon!en!water,!zonder!onkruid!wieden!kan!’t!
gewas!niet!optimaal!groeien.!!Na!februari!van!dit!jaar!
begon! Gerda! te! kwakkelen! met! haar! gezondheid,!
ruim! tien! dagen! voor! haar! overlijden,! werd! bekend!
dat!ze!niet!meer!beter!kon!worden.!Nu!is!zij!over!haar!
lijden! heen! getild! om! op!weg! te! zijn! naar! Gods! Rijk!
van!vrede,!heil!en!welzijn,!zonder!pijn!en!lijden.!!
Mag! iedereen! die! van! haar! hield,! daardoor! getroost!
worden! in!het!verdriet!en!gemis!van!een! lieve,!zorgE
zame,!betrokken!vrouw.!

ds.!Jan!van!Ballegooijen!

In!memoriam!!Willem!Groot!Wassink,!Groenlo!
Willem!Groot!Wassink,!geboren!op!1!maart!1920!en!
overleden! op! 5! juni! 2015.! Willem! werd! geboren! in!
VoorEBeltrum.!Hij!was!de!derde! in! rij! van! zeven! kinE
deren,! waarvan! vier! broers! en! twee! zussen.! Zijn!
moeder!is!op!jonge!leeftijd!op!12!februari!1942!overE
leden.! De!moederzorg!werd! daardoor! overgenomen!
door! zijn! grootmoeder.! Tijdens! de! oorlog!was! hij! bij!
het! verzet! ,! samen! met! z’n! broer! Hendrik.! Met! de!
bevrijding!is!hij!meegetrokken!met!de!Canadezen,!het!
Dutch! National! Battalion! genoemd.! Hiervoor! is! hij!
onderscheiden!met!het!verzetskruis!door!Prins!BernE
hard.! Ook! is! in! Israël! nog! een! boom! geplant! door!
mevrouw!Meta!Mendels,!als!dank!voor!zijn!hulp!in!de!
oorlogsjaren.! Na! de! oorlog! kreeg! hij! verkering! met!
!Mina!Pleiter.!Over!die!tijd!vertelden!ze!weinig.!Op!7!
september!1949!zijn!ze!getrouwd.!Een!broer,!een!zus!
en!opa!woonden!nog!thuis.!Er!werden!drie!kinderen!
geboren:!Jan,!Gerrit!en!Gerda.!Het!werk!was!de!hobE
by! van! Willem,! met! name! de! boerderij.! Zijn! vrouw!
Mina!overleed!op!toch!vrij!jonge!leeftijd;!een!diepteE
punt! in!zijn! leven.!Alles!werd!anders.!Met!het!alleen!
zijn!had!hij!veel!moeite.!Vorig!jaar!ging!het!niet!langer!
meer!en!moest!hij!worden!opgenomen.!Dochter!GerE
da! verwoordde! dat! in! de! afscheidsdienst! met! het!
gedicht:!Wat*zul*je*eenzaam*zijn*geweest,**

*toen*je*verdwaalde*in*eigen*geest.*

*Veel*zijn*vergeten*en*van*niets*meer*weten.!
*Oh*wat*zul*je*eenzaam*zijn*geweest,!
*Toen*je*verdwaalde*in*eigen*geest.!

Zo! hebben! we! afscheid! genomen! van! vader!Willem!
op! donderdag! 11! juni! in!! de! Oude! Calixtuskerk! in!
Groenlo.!Veel!mensen!waren!aanwezig!om!de!familie!
bij! te! staan.! De! achterkleinkinderen! hebben! voor!
oude! opa! kaarsjes! aangestoken! en! de! kleinkinderen!
hebben! een! prachtige! levensbeschouwing! gegeven!
van! hun! opa.! In! de! dienst! hebben!we! aandacht! beE
steed! aan!de!woorden!uit!Deuteronomium!32:! “Een!
adelaar!zorgt!voor!zijn!jongen,!hij!vliegt!er!boven,!en!
als!ze!moe!worden,!spreidt!hij!zijn!vleugels!en!draagt!
hij! ze.”!Onze! grote! voorvader!Mozes! gebruikt! dat! in!
zijn! afscheidslied! .! Hij! heeft! het! gevoeld! dat! God! zo!
was! in!zijn! leven.!Deze!woorden! !hebben!we!betrokE
ken! op! het! leven! van! Willem! Groot! Wassink.! God!
heeft!ook!hem!95!jaren!gedragen!op!Zijn!vleugels.!
Als! we! terugkijken! op! het! leven! van! vader! en! (ouE
de)opa,!met!diepe!dalen!en!ook!hoge!bergen,!weten!
wij!–!om!met!de!woorden!van!Mozes!te!sprekenE!dat!
hij!ook!gedragen!is!door!de!Grote!Adelaar.!
Op!de!begraafplaats!hebben!wij!zijn!lichaam!te!ruste!
gelegd!en!hem!overgedragen!aan!God.!
Wij! wensen! de! kinderen,! kleinkinderen! en! achterE
kleinkinderen! het! geloof! toe,! dat! zij! zich! ook! gedraE
gen!mogen!weten!door!die!Grote!Adelaar.!

Henk!Dijkman!
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Bloemengroet!Lichtenvoorde!
De!bloemen!uit!de!kerk!zijn,!!
als!!groet!van!de!gemeente,!gebracht!bij!!!!!!!!!!!!!!!
31!mei!!mevr.!Lageschaar!
! Winterswijkseweg!32.!
!!7!juni!!!mevr.!Eskes!–!Sironde!

Patronaatsstraat!!18.!
14!juni!!de!heer!Bloemendal!
! Antoniushove!k.!204.!
21!juni!!de!heer!Gillissen!
! Rossinistraat!10.!
!
!Verjaardagen!!
!
!!7!juli!de!heer!Te!Winkel!
!!!!!!!!!!!!Patronaatsstraat!18!
!!!!!!!!!!!!7131!CG,!77!jaar.!
22!juli!mevr.!E.H.!Eskes!
!!!!!!!!!!!!Patronaatsstraat!18!
!!!!!!!!!!!!7131!CG,!92!jaar.!
23!juli!mevr.!W.A.T.!Smees!
!!!!!!!!!!!!Korenbloemstraat!2!
!!!!!!!!!!!!7135!JS,!H`veld,!76!jaar.!
24!juli!mevr.!W.!Olbach!
!!!!!!!!!!!!Huttendijk!8,!7134!PV!
!!!!!!!!!!!!Vragender,!76!jaar.!
26!juli!mevr.!J.!Meijerink!
!!!!!!!!!!!!Lijsterbesstraat!2!
!!!!!!!!!!!!7131!CB,!77!jaar.!
26!juli!de!heer!G.!Kestens!
!!!!!!!!!!!!Varsseveldseweg!7/01!
!!!!!!!!!!!!7131!BG,!84!jaar.!
!!4!aug.!de!heer!T.J.!Duenk!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!7131!CW,!93!jaar.!
! Antoniushove!k.!205!
! 7131!CW,!93!jaar.!
!4!aug.!de!heer!D.!Kip!
!!!!!!!!!!!!!!Staringstraat!34!
!!!!!!!!!!!!!!7131!XB,!82!jaar.!
13!aug.!de!heer!J.S.!Gillissen!
!!!!!!!!!!!!!!Rossinistraat!10!
! 7131!GH,!84!jaar.!
13!aug.!mevr.!H.!van!Benthem!
! J.!Vermeerstraat!28!
! 7131!SB,!76!jaar.!
15!aug.!de!heer!A.!Bosch!
! Dr.!Schaepmanstraat!15!
! 7131!ZB,!83!jaar.!
19!aug.!mevr.!A.K.G.!Ansink!
! woont!nu!Esstraat!28!
! 7131!CT,!78!jaar.!
22!aug.!mevr.!S.C.!Maters!
! Patronaatsstraat!20/02!
! 7131!CG,!90!jaar.!
!
!

25!aug.!mevr.!A.B.!ten!Broeke!
! Goudenregenstraat!35!
! 7131!ZV,!86!jaar.!
25!aug.!mevr.!J.W.!Hillen!
! Schaarweg!6,!7134!PK!
! Vragender,!83!jaar.!
27!aug.!mevr.!G.A.!Sironde!
! Varsseveldseweg!7/44!
! 7131!BG,!85!jaar.!
31!aug.!mevr.!J.!Schuurman!
! Esstraat!10/28!
! 7131!CT,!83!jaar.!
!!2!sep.!!mevr.!B.C.!Schieven!
! Mollemanhof!34!
! 7136!MS,!Zieuwent,!
! 76!jaar.!
!!4!sep.!!mevr.!E.!Hiddink!
! Franciscanerhof!16!
! 7131!CE,!83!jaar.! !!
!!!!!!!!!!!!
Bloemengroet!Groenlo!
In!de!maand!mei!zijn!de!bloemen!met!een!groet!van!
onze!gemeente!bezorgd!bij:!
3!mei! ! familie!De!leeuw!
10!mei! ! familie!Slotboom!
17!mei! ! de!heer!Kuijt,!Lichtenvoorde!
24!mei! ! mevrouw!Florijn!
31!mei! ! mevrouw!Borninkhof!
!
!

Kerkenraadsvergadering!van!20!mei!2015,!
PKN!Lichtenvoorde!
!

Kindernevendienst!
In! het! verleden! is! afgesproken! om! periodiek!
commissies,!organisaties!uit!ons!midden!uit!te!
nodigen! voor! een! gedachtewisseling! met! de!
kerkenraad! en! om! elkaar! te! informeren.! In!
deze! vergadering! is! de! kindernevendienst! te!
gast.!Momenteel! bestaat! de! leiding! uit! zeven!

personen.!Eind!van!dit!seizoen!stoppen!drie!personen!
vanwege! verhuizing! of! afscheid! eigen! kinderen! van!
de! kindernevendienst.! Versterking! van! de! leiding! is!
daarom!gewenst.! In!verband!met!een! terugloop!van!
het! aantal! kinderen! is! er! niet!meer! elke! zondag! kinE
dernevendienst! maar! gemiddeld! genomen! eenmaal!
per!drie!à!vier!weken!(AKZEdiensten,!doopdiensten!en!
(rond)! kerkelijke! feestdagen).! Programma! bestaat!
grofweg!uit!bijbelverhaal,!knutselen!en!spelletjes.!De!
laatste! jaren! is! er! geen! AdventE! en! 40dagenproject!
meer!geweest.!Hoewel!kinderen!zich!thuis!voelen!bij!
de! kindernevendienst! en! het! leuk! vinden! komen! ze,!
in! tegenstelling! tot! een! aantal! jaren! geleden,! niet!
structureel! terug! (mede! omdat! ouders! niet! (meer)!
komen).! Het! is! moeilijk! om! hier! een! pasklare! opE
lossing!voor!te!verzinnen.!Voor!volgend!jaar!zullen!er!
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meer!AKZEdiensten!worden!gehouden,!diensten!met!
en! voor! kinderen! waar! ook! meer! met! muziek! zal!
worden! gedaan! (werkplan!2015).!Na!de! vakantie! zal!
iemand! vanuit! de! kerkenraad! aanwezig! zijn! bij! de!
eerste!vergadering!van!de!kindernevendienst.!!!
!

Kerkelijk!werker!
Het! tijdelijk!contract!van!Gaatske! loopt! in!november!
2015! af! en! we! moeten! ons! beraden! hoe! we! dan!
verder! gaan.! Enerzijds! is! dit! afhankelijk! van! de!
financiën! en! anderzijds! hoe!we! om!willen! gaan!met!!
het! pastoraat.! Voor! 1! augustus! moet! hierover! een!
beslissing! zijn! genomen.! De! kerkrentmeesters! brenE
gen! !de!mogelijkheden!en!de!consequenties!voor!de!
begroting!in!kaart.!Daarnaast!zal!het!moderamen!koE
men!met!een!advies! ten!aanzien! van!mogelijkheden!
voor!het!pastoraat.!!
!

Diaconie!
De!!diaconie!!heeft!!aan!!Kerk!!in!!Actie!een!gift!!van!!
€! 1000! gegeven! t.b.v.! noodhulp! Nepal! (actie! giro!
555),! daarnaast! is! er! ook! een! deurcollecte! geweest!
voor! Nepal.! Vier! gemeenteleden! hebben! deelgeE
nomen! aan! de! ! IKAEvakantieweek.! Het! vervoer! (+!
twee! mensen! uit! Aalten)! ! is! geregeld! door! de! diaE
conie.! Het! verzoek! aan! ouderlingen! en! wijkE
coordinatoren! is! om! gemeenteleden! te! attenderen!
op!de!mogelijkheid!van!een!IKAEvakantie.!
!

Vierjaarlijkse!visitatie!
Om! de! vier! jaar! krijgt! een! gemeente! bezoek! van!
kerkvisitatoren.! Voor! het! seizoen! 2015/2016! is!
Lichtenvoorde! aan! de! beurt.! Als! ! datum! voor! de!
vierjaarlijkse!visitatie!wordt!vastgesteld!woensdag!20!
januari!2016.!Nadere!informatie!volgt!te!zijner!tijd.!
!

Jaarwerkplan!2015!PKN!Lichtenvoorde!
Het! jaarwerkplan! 2015! is! binnen! de! afzonderlijke!
colleges!besproken.!Aandachtspunten!ouderlingen! is!
het!beleidsplan!Pastoraat! (o.a.! rol! contactpersonen),!
kerkcafé! en! uitvoering! project(en)! (via! dolorosa)!
samen!met! scholen.!Daarnaast! is! de! organisatie! van!
een! eventuele! Passion! in! Lichtenvoorde! besproken.!
Over! de! uitvoering! hiervan! wordt! gebrainstormd!
door!PKNELichtenvoorde,!Licht!en!de!Bonifatiuskerk.!!
Diaconie! en! kerkrentmeesters! zullen! dit! jaar! met!
name!werken!aan!procedures!om!te!voldoen!aan!de!
ANBIEregels,!kerkrentmeesters!gaan!daarnaast!aan!de!
slag! met! verder! uitwerking! werkwijze! vernieuwde!
kerkbalans.!
Vragen?!
Heeft!u!vragen!naar!aanleiding!van!het!verslag!van!de!
kerkenraadsvergadering?!U!kunt!altijd!contact!opneE
men!met! de! scriba! of! een! ander! lid! van! de! kerkenE
raad.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Erik!Schokkin,!scriba!

De! diaconie! van! Lichtenvoorde! heeft! het! volL
gende!project!ondersteund:!
!

Nederlands! Bijbelgenootschap.! Bijbel! verspreiding!
in!Cuba!
!

1.000.000$bijbels$nodig$
Stelt!u!zich!eens!voor.!Het!is!een!prachtige,!zonoverE
goten!zondag.!U!zit!in!uw!kerk.!Het!is!vol,!iedereen!is!
er.! De! dominee! staat! op! het! punt! de! dienst! te! opeE
nen.!En!dan!valt!u!iets!vreemds!op.!
Er! ontbreekt! iets.! Bijbels!! Er! zijn! nauwelijks! bijbels.!
Wat!een! leeg!gevoel!geeft!dat,! in!zo’n!volle!kerk.!Zo!
gaat! het! er! in! veel! kerken! aan! toe! in! Cuba.! FrustreE
rend.! Want! er! zijn! goede! Spaanse! bijbelvertalingen!
en! bijna! iedereen! kan! lezen.! Er! ontbreekt! ‘slechts’!
één! ding:! christenen! in! Cuba!mogen! niet! hun! eigen!
bijbels!drukken!of!kopen!!

!
Samen! met! andere! bijbelgenootschappen! van! de!
United!Bible!Societies!werkt!het!Nederlands!BijbelgeE
nootschap!aan!een!ambitieus!project.!In!de!komende!
jaren! is! in! Cuba! behoefte! aan! maar! liefst! 1! miljoen!
bijbels.!Want! Cubanen! kunnen! bijna! allemaal! lezen.!
Maar! ze! kunnen! zelf! niet! aan! een! bijbel! komen.! De!
hulp! kan! alleen! maar! uit! het! buitenland! komen.! U!
kunt!helpen.!
!
https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/groteE
vraagEnaarEbijbelsEcuba/!
!
Deurcollectes!juli/augustus!
!
5!juli! Jeugdwerk!!
Zomer:!Kerk!van!kinderen!
JOP! stimuleert! ‘De! Kliederkerk’,! speciale! vieringen!
waarin! kinderen! helemaal! meedoen.! Een! manier!
waardoor! ook! ouders! van! buiten! de! kerk! weer! opE
nieuw! betrokken! raken.! Martine! Versteeg! begon!
ermee! in! Amstelveen.! Andere! gemeenten! hebben!!
het! ook! opgepakt! en! experimenteren!met! een! KlieE
derkerk.! JOP! ondersteunt! en! inspireert! hen! hierbij.!
Vindt!u!het!ook!belangrijk!dat!kinderen!kunnen!uitkijE
ken!naar!de!kerkdienst?!
12!juli! Kerkradio!
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19!juli! Orgelfonds!
26!juli! Eigen!project!diaconie,!Stichting!HoPe!
2!augustus! Pastoraat!
9!augustus! Energiekosten!
16!augustus! Zomer!Zending!(KIA)!
!
Beroepsonderwijs!voor!weduwen!in!Nigeria!
In! Nigeria! staan! weduwen! er! vaak! alleen! voor.! De!
eigendommen! van!het! gezin! behoren!na!het! overlijE
den!van!de!man!toe!aan!de!familie!van!de!overledeE
ne.! De! vrouw! blijft! vaak! zonder! bezit! achter.! De!
vrouwenvereniging!van!de!Kerk!in!Nigeria!helpt!deze!
vrouwen,! door! vakonderwijs! aan! te! bieden:! korte!
opleidingen!op!maat.!Wie!geletterd!is!kan!leren!voor!
secretaresse,! wie! ongeletterd! is! leert! handwerk.!
Vooral!met! de! breimachine! valt! veel! geld! te! verdieE
nen.!Maar!naaisters!zijn!er!ook.!Na!de!opleiding!ontE
vangen!deze!vrouwen!een!microkrediet!om!zelfstanE
dig!van!start!te!kunnen!gaan.!
!
23!augustus! Family!Help!Program!
!
30!augustus! Onderhoud!gebouwen!
!
Opbrengsten!collectes!mei!
!
3Emei! Aardbeving!Nepal! ! !€!193,62!!
10Emei! San!Paulo! ! ! !€!45,89!!
17Emei! Plaatselijk!Kerkenwerk! ! !€!45,89!!
24Emei! Zending!(KIA)! ! ! !€!106,86!!
31Emei! Herold! ! ! ! !€!56,75!
!

Namens!de!diaconie:!
Jeroen!Wildenbeest!

!
Agenda!Lichtenvoorde!
!
17!juli! ! Open!Tafel! ! 12.30!uur!
21!augustus! Open!Tafel! ! 12.30!uur!
!
!

!!!!!!!!! !

Kerkenraadsvergadering!van!15!juni!2015,!!
Hervormde!Gemeente!Groenlo!
!
In! deze! vergadering! is! dominee! Tinus! Gaastra! uit!
Ruurlo! aanwezig! als! nieuwe! consulent! i.v.m.! ziekte!
van!dominee!Wendelieke!Weersma!uit!Eibergen.!
Hij! is! voor! ons! uiteraard! een! zeer! bekend! en! verE
trouwd!gezicht!als!voormalig!predikant!van!onze!geE
meente.! Tevens! zijn! aanwezig! de! leden! van! de! beE
roepingscommissie.! Dominee! Gaastra! opent! de! verE
gadering!met!het! lezen!uit!een!gedeelte!van!Marcus!
4.!Hier!gaat!het!over!“De!groei!van!het!Koninkrijk!van!
God”.!
!
Hierna!nemen!wij!afscheid!van!de!beide!!
kerkenraadsleden!Herman!Pleiter!en!Jan!Klein!WolteE
rink.! Voorzitter! Hans! Bragt! dankt! hen! beiden! voor!
hun! inzet! gedurende! vele! jaren! als! resp.! kerkrentE
meester!en!diaken.!
Als!blijk!van!waardering!wordt!hun!een!bos!bloemen!
overhandigd.! De! afscheidsdienst! heeft! reeds! plaatsE
gehad!op!26!april!jl.!
!
Leden!van!de!beroepingscommissie!doen!verslag!van!
de! bijeenkomst! gehouden! op! donderdag! 11! juni! jl.!
met! dominee! Wim! Blanken! als! kandidaatEpredikant!
voor! Groenlo.! Unaniem! is! men! van! mening! dat! hij!
een!zeer!geschikte!kandidaat!voor!onze!gemeente!is.!
Hij!komt!als!een!erg!prettig!persoon!over,!maakt!een!!
gedreven!indruk!en!is,!ondanks!zijn!leeftijd!(!63!)!nog!
zeer!jong!van!geest!!Hij!stelt!zich!flexibel!op!en!staat!
open! voor! samenwerking! met! de! katholieke! paroE
chie.! Heeft! veel! ervaring! en! de! afstand! met! zijn!
woonplaats!Zutphen!hoeft!geen!belemmering!te!zijn.!
De! beroepingscommissie! geeft! dan! ook! een! positief!
advies! aan! de! kerkenraad! om! hem! te! beroepen! als!
predikant!van!de!Hervormde!Gemeente!Groenlo.!
De! kerkenraad! reageert! enthousiast! en! neemt! dit!
advies!in!volle!overtuiging!aan.!
Het!betreft!hier!(uiteraard)!een!deeltijdbaan!van!45%!
voor!de!duur!van!ongeveer!drie!jaar.!
De!procedure!kan!nu!verder!worden!doorlopen!en!wij!
hopen,! normaal! gesproken,! eind! september/begin!
oktober!de!intrededienst!te!kunnen!houden.!
!
Verder! wordt! gesproken! over! de! oecumenische!
dienst!op!20!september!in!Lievelde,!met!als!thema!de!
“Vredesweek”.!Er!zal!gevraagd!worden!aan!dominee!
Ria!Willems!of!zij!deze!dienst!wil!verzorgen.!!
!
Het! college! van! kerkrentmeesters! heeft! gesproken!
over!de!reservering!van!gelden!met!betrekking!tot!de!
begraafplaatsen.! Ook! de! problematiek! over! de! grafE
rechten!zijn!aan!de!orde!gekomen.!
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Tevens! is! er! een! gesprek! geweest! met! de! Stichting!
Oude! Gelderse! Kerken! over! de! situatie! tijdens! “De!
Slag!om!Grolle”!in!het!weekend!van!!23!t/m!25!oktoE
ber.!Gebleken!is!dat!de!kerk!die!zondag!voor!ons!niet!
beschikbaar!is!om!er!een!dienst!te!houden.!
Er! is! vooraf! op! geen! enkele! wijze! overleg! hierover!
met!ons!geweest.!Uiteraard!hebben!wij!protest!aanE
getekend!en!ons!ongenoegen!uitgesproken!over!deze!
gang!van!zaken.!!
Hans! Bragt! heeft! inmiddels! contact! gehad! met! de!
directie! van! de!Molenberg! om! toestemming! te! vraE
gen!voor!het!gebruik!van!de!kapel!op!25!oktober.!!
Hierop!werd!positief!gereageerd.!Ook!voor!eventuele!
(!oecumenische)!diensten!in!de!toekomst.!
Verdere!informatie!volgt!te!zijner!tijd.!
!
Diny!Vennebekken!zegt!namens!de!HVD!dat!het!reisje!
op!1! juni! is!geweest.! In!de!vacature!van!voorzitter! is!
nog!niet!voorzien.!Overleg!is!nog!gaande.!
!
Wij!zijn!erg!blij!dat!het!college!van!ouderlingen!weer!!
is! uitgebreid!met! twee!personen!n.l.! Ankie! Spekkink!
en!Ida!Bartels.!
!
Er! is! een! voorstel! van! Gerrit! Wiggers! om! weer! een!
zogenoemde!ophaaldienst! in! te! stellen!voor!mensen!
die! geen! mogelijkheid! hebben! om! zondags! naar! de!
kerk!te!komen.!Hijzelf!stelt!zich!hiervoor!beschikbaar!
en!ook!Hans!Bragt!geeft!aan!mee!te!willen!doen.!
!
Heeft!u!vragen!naar!aanleiding!van!het!verslag!van!de!
kerkenraadsvergadering?!U!kunt!altijd!contact!opneE
men!met! de! scriba! of! een! ander! lid! van! de! kerkenE
raad.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joop!ter!Horst,!scriba!
!
OphaalL! en! thuisbrengservice! Hervormde! GeL
meente!Groenlo!
We!hebben!in!Groenlo!jaren!lang!een!groepje!vrijwilE
lige!chauffeurs!gehad,!voor!mensen!die!zondags!naar!
de! kerk! wilden,! maar! moeite! hadden! om! er! te! koE
men.!Doordat!er!van!deze!service!geen!gebruik!meer!
werd!gemaakt,!zijn!we!er!mee!gestopt.!Nu!willen!wij!
deze!dienstverlening!opnieuw!opstarten.!
Wilt! u! op! zondagmorgen! naar! de! kerk,! bel! dan! een!
van!de!onderstaande!personen:!
Gerrit!Wiggers!tel.!464864!
Hans!Bragt!tel.!462797!
Wilt!u!ook!wel!eens!rijden!voor!een!medegemeenteE
lid?!Dan!kunt!u!dit!melden!bij!Hans!Bragt. 
!
!
!
!

Voortgang!beroepen!predikant!in!Groenlo!
In! een! vorige! uitgave! van! “Op! Weg”! hebben! wij! u!
gemeld! dat! de! beroepingcommissie! ! in! gesprek! kon!
gaan! met! de! voorgestelde! kandidaat.! Het! gesprek!
heeft! inmiddels! plaats! gevonden,! op! donderdag! 11!
juni!in!de!oude!consistorie!van!de!kerk.!
Het!verheugt!ons!u!te!kunnen!mededelen!dat!de!beE
roepingscommissie!op!maandag!15!juni!in!de!kerkenE
raadsvergadering!!positief!heeft!gereageerd,!om!hem!
te!kunnen!gaan!beroepen.!
Eén!dezer!dagen!zal!dan!ook!de!beroepingsbrief!met!
de!bijbehorende!formulieren!verstuurd!worden.!
Wij! zullen! dan! dominee! Wim! Blanken! uit! Zutphen!
voor!45!%!voor!onze!gemeente!gaan!beroepen.!
Dominee!Blanken!wordt!dit!jaar!64!jaar,!dat!betekent!
dat!hij!tot!aan!zijn!pensioen!nog!21!maand!aan!onze!
gemeente!verbonden! zou! zijn.!Maar!met!hem! is!beE
sproken!om!na!zijn!pensioen!nog!even!door!te!gaan,!
om! de! drie! jaar,! die! wij! nog! een! predikant! mogen!
beroepen,!vol!te!maken.!
Dit!is!voor!onze!gemeente!een!prachtige!oplossing.!In!
deze! drie! jaar! zetten!we! de! schouders! er! onder! om!
ook!na!deze!periode,!als!gemeente!in!Groenlo,!verder!
te!kunnen.!Hiervoor!hebben!we!en!blijven!we!ook!uw!
hulp!nodig!hebben.!
Indien! de! ! beroepingsfase! positief! doorlopen!wordt,!
zal! de! predikant! eind! september,! begin! oktober! beE
vestigd!kunnen!worden.!
!
Uitnodiging!voor!een!gemeente!bijeenkomst!
Hierbij! nodigen! wij! u! uit! voor! een! bijzondere! GeE
meentebijeenkomst! op! zondag! 5! juli! 2015.! Deze! zal!
aansluitend! aan! de! kerkdienst! en! in! de! kerk! gehouE
den!worden.!!
Deze!zondag!hebben!wij!als!voorganger!onze!consuE
lent,!dominee!Tinus!Gaastra.!
In!deze!bijeenkomst! zal!de!kerkenraad!de!voor!onze!
gemeente! beroepen! predikant,! dominee! Wim! BlanE
ken! uit! Zutphen,! aan! de! gemeente! voorstellen.! DoE
minee!Blanken!en! zijn!vrouw!zullen!hierbij! aanwezig!
zijn.!
Wij!hopen!op!een!goede!opkomst.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hans!Bragt,!voorzitter!kerkenraad!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Uit!welke!bron!drinken!we?!
Enige! tijd! geleden! woonde! ik! in! het! bezinningscenE
trum! (voormalig! klooster)! 'De! Zwanenhof'! in! ZendeE
ren!!(bij!Borne)!een!lezing!bij!van!de!bekende!en!ook!
in! ons! land! gewaardeerde! monnik! Anselm! Grün.!!
Anselm! Grün! is! 67! jaar,! doctor! in! de! theologie! en!
benedictijner!monnik.!Hij!bestuurt!al!ruim!20!jaar!de!
benedictijnenabdij! van!Münsterschwarzach! in! DuitsE
land.!Zijn!boeken!over!spirituele!thema's!in!relatie!tot!
kernwoorden! en! kernbegrippen! uit! de! Bijbel! zijn! inE
ternationale! bestsellers.! Hij! beschikt! over! heel! veel!
mensenkennis! en! weet! hoe! een! samenleving! in! elE
kaar!zit.!Vanuit!zijn!kennis!en!ervaring!als!psychotheE
rapeut!is!hij!op!de!hoogte!van!de!duistere!en!ziekmaE
kende! krachten! die! de! mens! in! hun! greep! kunnen!
hebben.! Zijn! boeken! zijn! sterk! pastoraal! en! op! de!
praktijk! gericht.! Zo! sprak! hij! in! 'De! Zwanenhof'! over!
levenskunst.! Zijn! rappe! Duits! was! niet! altijd! even!
goed!te!volgen.!Maar!gelukkig!schreef!hij!drie!boekjes!
over! dit! onderwerp,! te! weten! 'Innerlijke! kracht',!
'Goed!omgaan!met! jezelf'! en! zeer! recent!het!boekje!
'Leven! in! balans'.! In! het! laatste! boekje! geeft! hij! aan!
hoe!belangrijk!het! is!om!de! juiste!maat! te! vinden! in!
het! leven! van! elke! dag,! waaronder! de! omgang!met!
werk,!vrije! tijd!en!niet! te!vergeten!de!sociale!media.!
In! één! van! deze! boekjes! stelt! hij! aan! zijn! lezers! de!
vraag! uit! welke! levensbron! zij! putten.! Zo! maakt! hij!
onderscheid! tussen! troebele! bronnen! en! heldere!
bronnen.! Veel! mensen! in! onze! tijd! hebben! het! geE
voel,!dat!de!bron!waaruit! zij! leven! troebel! is! geworE
den.! Haar! vernieuwende! kracht! is! verdwenen.! Het!
leven!is!een!sleur!geworden!en!levert!geen!verrassinE
gen!of! onverwachte! vergezichten!meer! op.! Anderen!
hebben!de! indruk!dat!hun!bron!niet!meer!onbelemE
merd!stroomt.!Hij!dreigt!op!te!drogen.!Het!water!van!
de!bron!stroomt!dan!!ergens!in!de!grond.!Ook!zijn!er!
mensen!wier!leven!wordt!beheerst!door!stress,!angst,!
egoïsme,!werkverslaving,!onzekerheid,!enzovoort.!De!
bron! waaruit! mensen! putten! en! die! hun! leven! beE
heerst! is! medebepalend! voor! de! weg! die! ze! gaan.!
Onze!bron!en!ons!perspectief!voor!de!toekomst!hanE
gen! nauw! met! elkaar! samen.! Naast! de! troebele! en!
ziekmakende! bronnen! zijn! er! heldere! bronnen! die!
Anselm! Grün! ! in! zijn! hoofdstuk! over! 'De! spirituele!
weg'!relateert!aan!de!Heilige!Geest.!Het!gaat!dan!om!
liefde,! vreugde! en! vrede,! geduld,! vriendelijkheid! en!
goedheid,!geloof,!zachtmoedigheid!en!zelfbeheersing!
(Galaten! 5! vers! 22! en! volgende).! Hierbij! moest! ik!
denken!aan!de!ontmoeting!van!Jezus!met!de!SamariE
taanse!vrouw!aan!de! Jacobsbron.!Deze!vrouw!dronk!
uit! een! 'troebele'! bron!maar!werd!door! Jezus! geweE
zen! op! het! levende!water! dat! bij! Hem! te! vinden! is.!
Voor! de! vrouw! en! vele! anderen!was! deze! bron! niet!
alleen! een! Jacobsbron! maar! werd! deze! een! JezusE
bron!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Steven!Kuijt!

AKZ!dienst!14!juni!‘the!Blues’!
Blues!is!een!muziekstijl!die!meer!dan!een!eeuw!geleE
den! is!ontstaan!en!zijn!oorsprong!vindt! in!de!muziek!
die! slaven!uit!Afrika! in!het!Zuiden!van!de!Verenigde!
Staten!maakten.!Muziek!maken!was!voor!hen!vaak!de!
enige!manier!om!hun!lijden!uit!te!drukken!en!te!verE
zachten.! Omdat! deze! muziek! een! melancholische!
toon! en! inhoud! had,! werd! ze! 'blues'! genoemd.! De!
blues! vertelt! over! het! leven! van! alledag.! De! nadruk!
daarbij! ligt! op! verdrietige! gebeurtenissen.! Door! het!
zingen! van! de! blues! hoopt! men! troost! te! vinden,!
naast! de! kracht! om! er!weer! bovenop! te! komen.! De!
‘blues’!is!daarom!wél!melancholiek,!maar!nooit!moeE
deloos!of!hopeloos.!

Verkondiging!(verkort)!naar!aanleiding!van!Psalm!77!
(AsafLblues)!

Ester,!Job,!Ruth,!Elia,!Mozes!hebben!het!allemaal:!!de!
blues.!Allemaal!hebben!ze!zo!hun!momenten,!dat!het!
leven!moeilijk!wordt! en! dat! ze! er! zich! door!moeten!
zien!te!slaan,!met!hoop!die!doet!leven.!

Ester!heeft!het!,!als!ze!bang!is!dat!ze!gedood!zal!worE
den.!Omdat! ze!ongevraagd!naar!de!koning!gaat,!om!
daar! voor! het! leven! van! haar! volk! te! smeken.! Alles!
wat!haar!dierbaar!is!staat!op!het!spel.!Job!heeft!het,!
als!hij!alles!om!hem!heen!kwijtraakt.!En!dan!ook!nog!
een!stel!vrienden!heeft!die!hem!zeggen!dat!het!vast!
zijn!eigen!schuld!is.!Ruth!heeft!het,!als!ze!als!weduwe!
in!een!vreemd! land!komt,!waar!ze!niet!echt!welkom!
is.!Elia!heeft!héél!erg!de!blues,!als!hij!na!een!glorieuze!
overwinning!op!de!profeten!van!de!afgoden,! als!opE
gejaagd!wild! de!woestijn! in!moet! vluchten.! Daar! zit!
hij! onder! een! bremstruik! en! verzucht:! ‘Heer,! het! is!
genoeg!geweest,! laat!mij!maar!doodgaan.! Ik!ben!het!
niet!waard!om!nog!langer!te!leven.’!

En!Mozes?!Die!heeft!het!helemaal!gehad!als!het!volk,!
ondanks!zijn!inzet,!voor!de!zoveelste!keer!zit!te!morE
ren.!Spuugzat! is!hij!het!!!Maar!ondanks!alles!gaat!hij!
door.!Het! leven! in!Egypte! is!hard.!Stenen!moeten!ze!
bakken!van!klei!en!stro,!sjouwen!en!zwoegen,!onder!
de!hete!zon.!Maar!met!gevaar!voor!eigen!leven!gaat!
Mozes!door:! ‘When!Israel!was! in!Egypts! land,! let!my!
people!go’.!Geen!mens!zou!als!slaaf!mogen!leven.!Het!
moet!en!zal!anders!!Dan!(als!het!niet!anders!kan)!er!
maar! dwars! door! heen!! 'Let! my! people! go.'! En! het!
onmogelijke! gebeurt.! Een! droom! wordt! waar:! ze!
worden!vrij!!

Dát!is!het!ritme!en!het!hart!van!de!blues:!de!ondraagE
lijke! zwaarte! van! het! leven,! de! uitzichtloosheid,! en!
toch! die! hunkering! naar! een! omkeer,! naar! vrijheid.!
Lijden.! Maar! blijven! vastklampen! aan! de! hoop! op!
verandering.! Want! hoop! doet! leven.! Wat! moet! het!
een! ongelofelijke! kracht! en! troost! gegeven! hebben;!
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die! boodschap! van!Mozes,! als! duizenden! jaren! later!
opnieuw!slaven!zwoegen!en!ploeteren!onder!de!hete!
zon,!in!de!velden!van!Virginia,!Louisiana,!of!Alabama.!
Het! is! een! mensonterend! bestaan,! dáár! onder! de!
brandende!zon!in!die!katoenvelden.!En! in!die!velden!
klinkt!dan!een! lied:! ‘When! Israel!was! in!Egypts! land,!
let!my!people!go!’!Zo!zong!men!de!ellende!ten!hemel.!
Zo! zong!men!elkaar!moed! in.!Voor! velen!was!het! te!
laat!maar!uiteindelijk!kwam!die!vrijheid.!

De! geschiedenis! van! Mozes! en!
dat!soms!zo!eigengereide!volk!is!
daarmee!in!de!Bijbel!het!ultieme!
beeld! van! bevrijding.! Breek! de!
slavernij!!Toen!én! in!de!katoenE
velden! in! de! zuidelijke! staten!
van!Amerika.! Breek!de! slavernij:! toen!én!nu.! Laat! je!
niet! knechten,! !door!wat! je! in!de!greep!houdt,!door!
wat! verlammend! of! verkillend!
werkt.!Geloof!kan!(nog!steeds!)!
de!kracht!geven!om!overeind!te!
blijven,! of! overeind! te! komen.!
Maar!je!moet!het!je!wél!‘eigen’!
maken.!

Blues* dienst* met* medewerking* van* de* Cantorij* en*

muziekcombo* onder* leiding* van* Johan* Meerdink.**

Johan=*de*blues,*zoals*uit*de*dienst*bleek…!

Blijven!geloven.!Blijven!hopen.!Blijven!bidden.!Het! is!
een! ongekende! bron! van! hoop! en! kracht!! Door! alle!
tijden.!Omdat! geloof! de! kracht! heeft! om! ons! boven!
het! leven! van! alledag!uit! te! tillen.!God! gaat! voorop.!
Zichtbaar!in!de!wonderen!van!de!natuur.!Zichtbaar!in!
een! geloof,! dat! mensen! tot! andere! mensen! maakt.!
Zichtbaar,!daar!waar!geloof!het!beste! in!mensen!boE
ven!brengt.!Het!is!van!blijvende!waarde:!Blijven!geloE
ven,! blijven! hopen,! blijven! bidden,! blijven! zien! op!
God.!Door!alle!tijden!heen!heeft!het!mensen,!in!soms!
vreselijke!omstandigheden,!op!de!been!gehouden.!

In!Psalm!77! (Psalm!van!Asaf)! zien!we!dat!ook! terug.!
Het! ‘lied!van!Asaf’!staat!voor!een!groep!van!tempelE

zangers! die! de! zang! in! de! tweede! tempel! vorm! gaf.!
Een!officiële! tempelzang!die!niet! alleen!halleluja! lieE
deren!zingt,!maar!ook,! zoals! in!Psalm!77,!de!ellende!
van! het! leven! volstrekt! serieus! neemt.! ! Er! is! de!
schreeuw! om! hulp.! “Ik! roep! naar! God,! ik! schreeuw!
het!uit!! Ik!roep!naar!God,!hij!moet!mij!horen.! Ik!ben!
in!nood,!ik!vraag!de!Heer!om!hulp”.!Er!is!twijfel:!“Wil!
de!Heer!zijn!volk!nooit!meer!zien?!Zal!hij!nooit!meer!
van!ons!houden?!Laat!hij!ons!voorgoed!alleen?”!Er!is!
verbittering:! “De! allerhoogste! God! is! veranderd,! hij!
laat!niets!meer!zien!van!zijn!macht”.!Zo!klinkt!hier,!als!
hartenkreet,!een!klaagzang!in!mineur.!Maar!wél!heel!
dichtbij!de!werkelijkheid!van!mensen.!

Er! zit! spanning! in,! het! schuurt,! het! roept! om! een!
antwoord,!een!reactie.!In!de!bluesmuziek!zit!dat!in!de!
akkoorden!ingebakken.!Er!zit!een!zekere!spanning!in.!
Welke!kant!gaat!het!op?!In!Psalm!77!zit!ook!die!spanE
ning.! Te!midden! van! de!weerbarstigheid! van! het! leE
ven:!welke!kant!gaat!het!op?!Welke!kant!ga!jij!op?!En!
dan!is!er!naar!klassiek!joods!gebruik,!rond!het!midden!
van! de! psalm,! de! omkeer.! Ook! al! begint! het! klein.!
Met!de!woorden:!“Heer,!ik!denk!weer!aan!uw!daden,!
aan! de! wonderen! van! vroeger”.! Het! begint! met,! al!
dan! niet! aarzelend,! houvast! zoeken! bij! die! God! van!
vroeger,!die!mensen!niet!loslaat.!Dáár!begint!de!omE
keer.! En! dan! ontstaat! er! ruimte! voor! groei! in! verE
trouwen/geloof.!

De! herinnering,! aan! die! God! die! eerder! bevrijdde,!
brengt! het! leven! weer! tot! leven.! Het! is! een! boodE
schap!van!vertrouwen.!Ook!als!je!het!spoor!soms!niet!
ziet,!vertrouw!er!op!dat!God!het!spoor!nooit!bijster!is.!
Hij!gaat!door,!ons!vooruit.!Brengt!ons!thuis,!bij!Hem.!
Nu! en! later.! Blijven! geloven.! Blijven! hopen.! Blijven!
bidden.! Het! is! een! ongekende! bron! van! hoop! en!
kracht!!

Nagenieten!van!de!muziek!kan!onder!andere!via!onze!
facebookEpagina! waar! een! aantal! videofragmenten!

staan.!

Heeft! u! facebook?! U!
kunt! de! pagina! vinden!
via! de! website!
www.kerkbladopweg.nl!

(onderaan! het! welE
komstscherm),! of! via!
facebook.com! en! dan!
zoeken! naar! PKN! LichE

tenvoorde.!Vergeet!niet!op!de! ‘vind! ik! leuk’Eknop! te!
klikken!! Zo! blijft! u! altijd! automatisch! op! de! hoogte!
van! het! laatste! nieuws! wat! PKN! Lichtenvoorde! beE
treft!en!foto’s!van!activiteiten.!

!

!
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HVD!en!PVG!samen!op!reis.!
!
Het!is!een!goede!gewoonte!om!het!jaarlijkse!seizoen!
voor! onze! ouderen,! ook! dit! jaar! weer,! af! te! sluiten!
met!een!!reisje,!samen!met!onze!buurtjes!uit!GroenE
lo.! Het! beloofde! een! fraaie! tocht! te! worden! op!
maandag!1! juni!naar!de!bronnen!van!de!Berkel.!Het!
weer!was!ook!helemaal!op!onze!hand.!Niet! te!koud,!
geen!regen!en!af!en!toe!een!vriendelijk!zonnetje.!
Onze! chauffeur! Sander! was! ook! weer! aanwezig! om!
ons! met! veel! plezier! te! vertellen! over! alle! mooie!
plekken!waar!we! langs!reden.!Dat!deed!hij!met!heel!
veel!kennis!van!zaken!en!liet!ons!veel!moois!zien!!op!
de! route! waar! we! doorheen! reden.! Via! Ruurlo! en!
Borculo!kwamen!we!!steeds!weer!de!Berkel!tegen!en!
via! de!overgang! !Oldenkotte!bracht! hij! ons! in!DuitsE
land.! Hier! gingen! we! door! een! prachtig! glooiend!
landschap!richting!Billerbeck.!
Tussendoor! kreeg! iedereen!ook! ruimschoots! de!moE
gelijkheid!om!met!elkaar!te!praten,!wat!natuurlijk!ook!
hoort!bij!een!gezellig!dagje!uit.!Traktaties!van!enkele!
attente!reizigers! !verhoogden!het!saamhorigheidsgeE
voel.!De!eerste! stopplaats!was! in!Coesfeld! !bij!BrauE
erei! Stephanus.! Hier! kon!men! even! de! benen! strekE
ken.!
Er! was! een! maaltijd! bereid! volgens! Duitse! normen.!
Meer!dan!genoeg!eten!en!het!werd!aan! lange! tafels!
genuttigd.!Daar! de! tijdafspraak! niet! helemaal! klopte!
moest!één!en!ander!wel!erg!snel!gebeuren.!Voor!de!
ouderen!wel! wat! onrustig.! ! Tijd! is! geld! (zo! gaat! dat!
soms).!
Aansluitend!met!z’n!allen!weer!in!de!bus!op!weg!naar!
de!bron!van!de!Berkel.!
Het!leek!onmogelijk!om!er!dichtbij!te!komen!maar!…!
onze! chauffeur! bleek! een! ware! alleskunner.! AchterE
waarts! in! een!heel! smalle! toegangsweg! reed!hij! ons!
naar!de!bron!toe.!Daar!was!de!oorsprong!van!de!BerE
kel,!onder! in!een!grote!vijver.!Het!was!zoals!we!konE
den! vermoeden:! een! begin! van! deze! rivier! zo! miniE
maal!dat!we!dachten!is!het!hier!of!soms!toch!ergens!
anders?!
Een! kleine! wandeltocht! en! dan! weer! richting! onze!
bus.! Ook! de! terugtocht! was! zeer! afwisselend! en!
prachtig.!Oude!boerderijen!in!Duitsland!zijn!zeker!de!
moeite!waard! om! te! bekijken.! En! ook! nu!weer! veel!
uitleg!en!verhalen!van!onze!chauffeur.!!
Om!nog! eenmaal! te! pauzeren! reden!we!naar! ! ZwillE
brock.! Bij! restaurant! Kloppendiek! gekomen! werden!
we!heel! gastvrij! onthaald!met! “Kaffee!und!Kuchen”.!
Dit! was! geheel! naar! wens! en! iedereen! smulde! van!
heerlijk!zelfgemaakt!gebak.!
Tenslotte!werd! het! tijd! om! terug! te! gaan! naar! LichE
tenvoorde! waar! we! werden! verwelkomd! door! de!
kosters! Gerrit! van! Lochem! en! Jan! Niewold! met! de!
gebruikelijke!koffie!en!rozijnenbol.!

Mevrouw!Truus!de!Bruijn!bedankte!iedereen!voor!het!
welslagen! van! deze! dag! en! wenste! allen! een! fijne!
zomertijd!toe.!
!!
De!eerstvolgende!PVG!middag!is!gepland!op!21!sepL
tember! a.s.! ! ! U! kunt! alle! informatie! over! de! PVG!
middagen!vinden!in!het!programmaboekje!van!!
Vorming!&!Toerusting!!!2015!–!2016.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vriendelijke!groet,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Annie!BosmanEte!Lindert!
! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Samenleesbijbel!!
!
In! september! verschijnt! de! Samenleesbijbel.! Een!
nieuwe! bijbeluitgave,! waarmee! kinderen! en! volwasE
senen! samen! op! een! verrassende! manier! de! Bijbel!
kunnen! lezen! en!bespreken.!De! Samenleesbijbel! beE
vat!de!complete!tekst!uit!de!Bijbel!in!Gewone!Taal.!
!
Veel! ouders! en! grootouders,! binnen! en! buiten! de!
kerk,! willen! graag! bijbellezen! met! kinderen! en! met!
hen!doorpraten!over!de!tekst.!Daarom!heeft!het!NeE
derlands! Bijbelgenootschap! de! Samenleesbijbel! geE
maakt,!samen!met!JOP,!Jeugdorganisatie!van!de!ProE
testantse!Kerk!in!Nederland!en!uitgeverij!Royal!JongE
bloed.!
De!combinatie!van!ruim!500!pagina’s!extra!materiaal!
en! de! complete! tekst! van! de! Bijbel* in* Gewone* Taal!
maakt!de!Samenleesbijbel!tot!een!unieke!bijbeluitgaE
ve.! Door! de! bijbeltekst! heen! lopen! drie! ‘routes’! van!
verhalen,! oplopend! in! moeilijkheidsgraad,! maar!
steeds!geschikt!voor!kinderen!van!8!tot!12!jaar.!Op!de!
routes!kom! je! langs!clusters!van!bekende!en!minder!
bekende! bijbelverhalen! met! daarbij! vragen,! beE
spreekpunten,! puzzeltjes,! doeEopdrachten,! enzoE
voorts.!
!

Maatwerk!
Theologe! Lydia! van! der! Meer,! projectleider! van! de!
Samenleesbijbel:! ‘Ouders! zoeken! naar!manieren! om!
de! periode! tussen! de! kinderbijbel! en! het! “gewone!
bijbellezen”! te! overbruggen.! Daarom! hebben! we!
rekening! gehouden!met! verschillen! tussen! kinderen:!
het! ene! kind! kan!moeilijke! teksten! aan,! het! andere!
niet.!En!kinderen!leren!op!verschillende!manieren:!de!
een! wil! graag! iets! doen,! de! ander! iets! lezen.! Weer!
een! ander! zingt! graag,! of! is! visueel! ingesteld.! Wij!
hebben!geprobeerd!een!mooie!selectie!van!bijbeltekE
sten! te! voorzien! van! allerlei! extra’s! die! recht! doen!
aan! die! verschillen.! De! bijbeltekst! staat! steeds! cenE
traal.! We! hopen! dat! kinderen! én! volwassenen! met!
plezier! samen! ervaren! dat! de! verhalen! uit! de! Bijbel!
heel!dichtbij!komen.’!
!
!
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Gratis!voorpublicatie!
Op!www.samenleesbijbel.nl! is! een! voorpublicatie! te!
zien.! Daarin! staan! veertien! bijbelgedeelten! met! het!
extra! materiaal.! Ook! zijn! er! twee! van! de! liedjes! te!
horen! die! speciaal! zijn! gemaakt! voor! de! SamenleesE
bijbel.! In! veel! boekhandels! is! de! voorpublicatie! in!
brochurevorm!gratis!verkrijgbaar!(zolang!de!voorraad!
strekt).!
!
2014!recordjaar!voor!bijbelvertalen!wereldwijd!
!

Wereldwijd!werkten!bijbelgenootschappen!en!andere!
bijbelorganisaties! in! 2014! aan! de! afronding! van! bijE
bels! in!51!talen,!zo!blijkt!uit!het! jaaroverzicht!dat!de!
United!Bible!Societies!publiceerde.!
!

Van!de!51!bijbelvertalingen!waren!er!30!‘eerste’!verE
talingen.! In! die! talen! is! nog! nooit! eerder! een! Bijbel!
verschenen,!een!recordaantal.!Dankzij!deze!30!bijbelE
vertalingen!kunnen!de!bijbelgenootschappen!ruim!10!
miljoen!mensen! bereiken! die! nog! nooit! de! Bijbel! in!
hun!eigen!taal!gelezen!hebben.!
Een! voorbeeld! van! een! eerste! vertaling! is! de!MinaE
bijbel! in! Togo,! een! vertaalproject! waar! ook! het! NeE
derlands! Bijbelgenootschap! aan! bijdroeg.! Ook! ontE
vingen! tien! taalgemeenschappen! voor! het! eerst! het!
Nieuwe! Testament! en! twee! taalgroepen! ontvingen!
voor! de! eerste! keer! een! deel! van! de! bijbel! in! hun!
eigen!taal.!
!

De!overige!21!bijbelvertalingen!waren!nieuwe!vertaE
lingen,!waaronder! ook! de!Nederlandse! Bijbel! in! GeE
wone! Taal! die! in! oktober! uitkwam.! De! Bijbel! in! het!
Papiamento!werd! gereviseerd! voor! lezers!op!de!NeE
derlandse!Antillen!en!Aruba.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ineke!BeestmanEHoitink!
!
!I.K.A.!vakantieweek.!
!

Van! 16! tot! 23!mei! 2015! zijn! wij! met! ons! vieren! uit!
onze!Protestantse!gemeente!van!Lichtenvoorde!naar!
het!!'Groot!Laer'!in!Ommen!geweest.!Wat!hebben!we!
genoten!met!z'n!allen.!We!waren!met!een!groep!van!
64!personen,!gasten!en!vrijwilligers! samen! .!Daarom!
willen!we!ook!iedereen!die!zich!spontaan!en!vrijwillig!
heeft! ingezet!om!ons!zo'n!prachtige!en!fijne!week!te!
geven! heel! hartelijk! bedanken.! Het! was! fantastisch.!
Wij! kunnen! er! nog! heel! lang! van! nagenieten.! NogE
maals!bedankt.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!dames!van!de!I.K.A.!vakantie.!
!
!
!
!

Giften!
!

Ontvangen! via! mevrouw! G.! ter! Haar! €! 20,=! en! via!
mevrouw!J.! ter!Haar!€!10,=!bestemd!voor!de!ouderE
ling!bloemendienst.!
Mevrouw!N.!Kip!ontving!2!x!€!25,=!bestemd!voor!de!
PVG.!
Hartelijk!dank!!
!
Kledinginzameling!
!

De!kledinginzameling! in!de!maand!juli! is!op!zaterdag!
de!25e!en! in!de!maand!augustus!op! zaterdag!de!29e!
van!09.00!tot!12.00!uur!in!de!Ni’je!Wehmerhof,!RenE
tenierstraat!20.!
!
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! bovenE
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!medegemeenteE
lid?! Geef! het! dan! even! aan! mij! door.! Namens! uw!
diaconie,!Hillie!IkinkELankamp!!!tel.!!377300!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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Het!volgende!nummer.!.!.!!!
komt!uit!in!de!week!voor!zondag!!6!sept.!2015.!Kopij!moet!
uiterlijk!maandag!!24!aug.!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.!0544E!37!34!60!
!

Redactie!!Op!Weg!
Mevr.!G.!BijkerEMiddelbrink,!!!tel.!37!47!40!
Mevr.!M.!KosterESpilker,!!tel.!48!81!68!
Mevr.!A.!LubbersELensink,!tel.!37!34!71!
Mevr.!A.!SpekkinkEElburg,!!tel.!46!54!38!
Mevr.!D.!te!Paske,!tel.!37!37!64!

!

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

GEGEVENS!LICHTENVOORDE!
WIJKINDELING!2015!
Wijk!ouderling/coördinator!tel.!nr.!
!!1.!!mevr.!G.!Boschman!!!!!37!35!59!
!!!!!!!mevr.!J.!Hulshof!!!!!!!!!!!37!88!91!
!!2.!!mevr.!E.!Meijer!!!!!!!!!!!!48!28!54!
!!3.!!mevr.!C.!Lensink!!!!!!!!!!37!24!14!
!!4.!!dhr.!F.!van!Doorn!!!!!!!!37!27!00!
!!5.!!mevr.!J.!Rouwhorst!!!!!37!36!62!
!!6.!!mevr.!G.!ter!Haar!!!!!!!!37!20!91!
!!!!!!!mevr.!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!E!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.!SchuttenEMarkvoort,!
Hillenstraat!1,!7131!ZN!Lichtenvoorde,!tel.!37!64!68!
Email:!fritsenlucyschutten@upcmail.nl!
!

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

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

!

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

Penningmeester!Kerkrentmeesters:!G.W.!Koster,!!
Van!Raesfeltstraat!44,!7131!GD!Lichtenvoorde,!
tel.!48!81!68!
!

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

!

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

Begraafplaats!Vredehof:!J.!Niewold,!Esstraat!10E37,!
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.!MeijerEWierenga,!!
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.!WeetinkEter!Haar!
Abeelstraat!102!!7101!LJ!Winterswijk!tel.!0543E53!85!25!!
IBAN:!NL!03!SNSB!0856237922!t.n.v.!diaconie!
!

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

Kerkdiensten!
!

Lichtenvoorde!
zondag!5!juli!!!!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Van!Lochem!
Deurcollecte:!Jeugdwerk!
!

zondag!12!juli!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Koster!
Deurcollecte:!Kerkradio!
!
zondag!19!juli!!!!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
viering!Heilig!Avondmaal!
Welkom:!mevrouw!de!Bruijn!
Deurcollecte:!Orgelfonds!
!
zondag!26!juli!!!!
10.00!uur!ds.!!J.R.!Jonk,!Geesteren!
Welkom:!de!heer!Tamminga!
Deurcollecte:!St.!Hope!(project!diaconie)!
!
zondag!2!augustus!
10.00!uur!Ds.!G.!HeijnenEZemmelink,!Aalten!
Welkom:!de!heer!Schokkin!
Deurcollecte:!Pastoraat!
!

zondag!9!augustus!
10.00!uur!de!heer!S.!Kuijt!
Welkom:!mevrouw!Meijer!
Deurcollecte:!Energiekosten!
!
zondag!16!augustus!
10.00!uur!Ds.!D.!Pruiksma!
Welkom:!de!heer!Van!Lochem!
Deurcollecte:!Zomerzending!(KIA)!
!
zondag!23!augustus!
10.00!uur!ds.!!J.R.!Jonk,!Geesteren!
Welkom:!de!heer!Schutten!
Deurcollecte:!Family!Help!Program!
!
zondag!30!augustus!!!!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!!
viering!Heilig!Avondmaal!
Welkom:!de!heer!Onnink!
Deurcollecte:!Onderhoud!gebouwen!
!
Elke!zondag!is!er!na!de!dienst!koffiedrinken!!
in!de!Johanneshof.!
Elke!zondag!is!er!kinderoppas!aanwezig.!!!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!

Groenlo!
zondag!5!juli!
10.00!uur!ds.!T.!Gaastra,!Ruurlo!
Welkom:!mevrouw!Vennebekken!
Deurcollecte:!kerkvoogdij,!jeugdwerk!
Na!de!dienst!is!er!koffiedrinken.!
!

zondag!12!juli!
10.00!uur!de!heer!S.!Kuijt,!Lichtenvoorde!
Welkom:!mevrouw!Weetink!
Deurcollecte:!kerkvoogdij,!werk!in!eigen!gemeente!
!

zondag!19!juli!
10.00!uur!dienst!
Welkom:!de!heer!Wiggers!
Deurcollecte:!diaconie!
!

zondag!26!juli!
10.00!uur!ds.!M.H.!WillemsEJoosten!
Welkom:!de!heer!Scheer!
Deurcollecte:!kerkvoogdij,!onderhoud!begraafplaats!
!

zondag!2!augustus!
10.00!uur!ds.!M.H.!WillemsEJoosten!H.A.!
Welkom:!de!heer!Ter!Horst!
Deurcollecte:!diaconie,!bloemenfonds!
Na!de!dienst!is!er!koffiedrinken.!
!

zondag!9!augustus!!
10.00!uur!!de!heer!H.G.!Dijkman,!Vorden!
Welkom:!mevrouw!Bekkenutte!
Deurcollecte:!kerkvoogdij,!werk!in!de!eigen!gemeente!
!
zondag!16!augustus!
10.00!uur!ds.!W.!Weersma,!Eibergen!
Welkom:!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!diaconie,!zomerzending!
!
zondag!23!augustus!
10.00!uur!de!heer!S.!Kuijt,!Lichtenvoorde!
Welkom:!mevrouw!Vennebekken!
Deurcollecte:!diaconie!
!
zondag!30!augustus!
10.00!uur!ds.!J.!van!Ballegooijen,!Winterswijk!
Welkom:!de!heer!Ter!Horst!
Deurcollecte:!kerkvoogdij,!onderhoud!begraafplaats!
!
zondag!6!september!
10.00!uur!ds.!H.!Knol,!Zutphen!
Welkom:!!mevrouw!SpekkinkEElburg!
Deurcollecte:!diaconie,!missionair!werk!
Na!de!dienst!is!er!koffiedrinken!
!

Taizé!vieringen!in!de!RK!kerk,!19.00!uur!
8!+!22!juli!en!12!+!26!augustus!!


