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Onuitwisbaar

Groenlo.  Zondagmiddag.  Leunend tegen een 
muur, mijn neus in de zon, wacht ik op de din-
gen die komen gaan. Krijg de neiging om als 
een poes in het zonnetje mijn ogen dicht te 
doen. Maar ook weer niet. Want er is veel te 
zien. Aan de overkant een kleine wat stevige 
jongen, ouder dan vijf zal hij niet zijn, in een 
keurig grijs krijtstreepjespak met donkergrijze 

stropdas.  Eronder  deftige  schoenen.  Duidelijk  trots 
op zijn outfit. Een soort mini uitgave van iemand die 
ik op tv zag. Iemand die zich erover verbaasde dat er 
zo'n drukte gemaakt werd over een paar duizendjes 
euro gemeenschapsgeld die  hij  ten onrechte  decla-
reerde. Naast me een zeerover die een shagje rolt in 
bijzijn van zijn vrouw, een vrouwelijke zeerover zo te 
zien. Zij heeft een biertje in de hand. En dan barst het 
los. De ene praalwagen na de andere. Muziekcorpsen 
die ook de verkleedkleren kist  hebben opengetrok-
ken. Er komt geen eind aan lijkt het. Een lust voor het 
oog. Een aanslag op het oor. Maar alom blijheid. Ple-
zier om de voorstellingen die voorbijtrekken. Ook een 
grote wagen vol mannen. Inclusief prins carnaval. Be-
langrijke mannen.
Realiseer me dat ik  wel wat westers ben.  Ik  geniet 
van het geheel.  Ik zie  het wel aan me voorbijgaan. 
Maar hoor er niet zo heel echt bij. Ik ben een beetje 
een buitenstaander. Als we later bij de auto aanko-
men eerst maar eens de serpentines afgeschud. Uit 
de haren geveegd. Van de jassen geklopt.

Jeruzalem. Eeuwen en eeuwen geleden. Het was vast 
druk in de straten. Vol verwachting stonden de men-
sen in drommen langs de weg. Oude mensen, jonge 
mensen,  mannen,  vrouwen,  allemaal  wachtend  op 
wat komen ging. En toen barstte het los. Mensen die 
Hosanna  riepen.  Mantels  op  de  weg  uitgespreid. 
Palmtakken waarmee gezwaaid werd. Wat een feest. 
Wat  een blijdschap.  En  dat  allemaal  omdat  er  een 
man op een ezel langskwam. Maar niet zomaar een 
man. Geen prins of zo. Nee, deze man zou hun koning 
worden. Eindelijk iemand die hen verlossen zou van 
de Romeinen. Hosanna, Hosha Na in het Hebreeuws. 
'Help  alstublieft'   betekende  het  oorspronkelijk.  En 
het werd een vreugdekreet. Een soort van overwin-
ningskreet. Hosanna! 

Spanje. Palmzondag.  Jaren geleden.  Tijdens een va-
kantie. Er is veel volk op de been. Oude mensen, jon-
ge mensen, mannen, vrouwen, allemaal vol verwach-
ting. Allemaal wachtend op wat komen gaat. En dan 
barst  het  los.  Eén grote  optocht.  Beelden  van  vele 
heiligen  die  ons  niet  bekend  zijn.  Kerkelijke  hoog-
waardigheidsbekleders.  Muziekcorpsen.  En  dan  dat 

ene beeld.  Hoog op een prachtig  plateau met  veel 
goud. Beeld van Jezus, op de rug van een ezel. Men 
sen om ons heen juichen. Zwaaien met palmtakjes. Ik 
geniet van het geheel. Ik zie het aan me voorbijgaan. 
En hoe gek ook, het raakt me. Het ontroert me. Het 
zet me aan het denken. Dit beeld van die juichende 
mensen, van die Jezus figuur op de rug van een ezel, 
het  heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. 

Het verhaal van Palmpasen. Een koning op een ezel-
tje. En wij weten het vervolg. In de kerk gaan we die 
weg. Van Palmpasen naar  Witte Donderdag. Avond-
maal. Door naar Goede Vrijdag. De dag van zijn ster-
ven.  Gevolgd door een Stille  Zaterdag.  En dan, dan 
barst het los. Feest. Levensfeest. Pasen. Een feest van 
een man die zijn  sporen heeft  nagelaten op aarde. 
Sporen van leven. Sporen van liefde. Onuitwisbaar.

Gisteren de laatste sporen van de optocht in Groenlo 
uitgewist. Met hulp van vriend Henry. De stofzuiger. 
Confetti kruipt waar het niet gaan kan. 
                                                                                      marja

Loopjongen

De loopjongen van Jeruzalem
heeft aan den lijve ondervonden
dat zijn last licht is
en zijn juk zacht.
Hij met zijn ezelsoren
en zijn ezelbegrafenis.
Het ruiterlijke paard,
de hoogwaardige kameel,
zij komen er niet aan te pas.
De hoge eer valt te beurt
aan een armzalige ezel.
Palmtakken vallen hem te voet.
Gezegend is hij
die komt in zijn grauwe pak,
de lastdrager van de Heer.
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                                            (Uit: Olijftak van Jaap Zijlstra)
Pastorpraat ds. Hinkamp 

Als je weet dat de kortste maand (meestal voor 
je het weet!) weer achter je ligt dan weet je 
ook dat de lente in beeld komt. En lente bete-
kent  in  de  kerk  dat  Pasen  nu  heel  dichtbij 

komt. Zover is het de komende maand nog niet. Maar 
het licht van Pasen, licht van opstanding, mag ons al 
wel tegemoet stralen. De komende maand nemen we 
alvast een voorschot met een fotowedstrijd: Paaslied 
in beeld. Op 11 maart, na de dienst van Biddag voor 
gewas en arbeid, gaan we in de Johanneshof kijken 
naar de inzendingen. Er zijn weer fraaie afbeeldingen 
bij. Maar al staat de deur naar Pasen al voorzichtig op 
een kier we leven nu nog in de 40-dagentijd; tijd van 
bezinning. Het is een tijd om stil te staan bij leven en 
geloven. Van oudsher staan we in deze periode, tot 
aan  Pasen,  wat  nadrukkelijker  stil  bij  het  lijden  en 
sterven van Jezus. Van daaruit komt dan ook het lij-
den in de wereld om ons heen ter sprake.

Nu de lente weer zijn intrede doet loopt ook het win-
terseizoen van Vorming en Toerusting weer langzaam 
ten einde. Langzaam… want we hebben nog een aan-
tal  prachtig  programma’s  klaar  staan.  Dus  kijk  nog 
eens goed in het programmaboekje, de website van 
onze  kerk,  of  check  regelmatig  de  Facebookpagina 
voor het laatste nieuws. 

We  hebben  weer  prachtig  inspirerende  activiteiten 
gehad. Tekst en uitleg geven over ‘struikelstenen van 
geloof’  (en daarbij  samen de diepte in)  vond ik erg 
boeiend om te doen. Het is goed om jezelf te (moe-
ten) verdiepen en vast te bijten in een thema. Zoals 
emeritus  predikante  Margreet  Bouwman  –  Lasseur 
het altijd zo mooi uitdrukt: de eerste zegen is voor je-
zelf.  Zo heb ik het ook zelf ervaren: een aandachtig 
gehoor  en  samen flink  aan  de  slag  met  gedachten 
over geloof en leven.
Voor wie het jammer vond dat het weer zo snel voor-
bij  is:  achter  de schermen worden nu al  de  eerste 
plannen gemaakt voor het volgende seizoen. Sugges-
ties, tips, verzoeken? Laat het ons weten!

In deze tijd van bezinning en op weg naar Pasen wens 
ik iedereen alvast van harte een mand vol lente toe. 
En… de nodige vitamientjes voor hart en ziel!

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp
Zangdienst met de Cantorij
Op 22 maart staat de dienst in de Johanneskerk in het 
teken van zang en samenzang. De cantorij neemt ons 
mee in een bijzondere kerkdienst, waarin we ook veel 
samen zullen zingen. De liederen sluiten aan bij  de 
tijd van het (kerkelijk) jaar. U bent van harte welkom! 

AKZ-dienst 29 maart – Palmzondag
Op 29 maart is er een AKZ-dienst in de Johanneskerk. 
De kinderen gaan in de kindernevendienst (XXL) als 
vanouds lekker  aan de slag.  Op Palmpasen ligt  het 
voor de hand dat…. De J-kerk gaat verder met het on-
derwerp ‘Geloven = Gezond’: een ei hoort er bij? En 
in  de  kerk  komt  er  natuurlijk  weer  een  keuzepro-
gramma.Het  wordt  dus  weer  een  rijk  gevarieerde 
AKZ- dienst. Iedereen van harte welkom!

J-kerk op 1 maart en 29 maart
Deze keer twee maal een J-kerk in één maand. Op 1 
maart gaan we ‘zelfstandig’ aan de slag. De tweede 
keer, op 29 maart is er ook een AKZ-dienst. Na een 
uitstapje vorige keer met een ander onderwerp gaan 
we nu weer op pad met ‘Geloven = Gezond’. Dus het 
wordt weer een smakelijke menu. 
Dus, zit je op het voortgezet onderwijs, kom dan naar 
de J-kerk. En wil je een keertje iemand meenemen? 
Waarom niet! Welkom!

Drie kruisen op een heuvel
Drie kruisen op een heuvel
en een God oneindig groot
die bereid was om te sturen
Zijn Zoon dwars door de dood.

Drie kruisen op een heuvel
en heel de weg erheen
was zwaar en het was pijnlijk
het ging door merg en been.

Drie kruisen op een heuvel
in het midden hing mijn Heer
tot verzoening voor de mensheid
dat besef ik telkens weer.

Drie kruisen op een heuvel
mijn Heer een doornenkroon
gaf alles in Gods handen
ging zitten op de troon.

Drie kruisen op een heuvel
een einde en begin
voorbij mijn oude leven
mijn leven nieuwe zin.

3



Alie Holman
Pastorpraat  Gaatske Braam

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

Meeleven met 
Meeleven met de zieken en met hen die zorg kennen. 
Heel veel sterkte, kracht en Gods zegen gewenst. 
Met hen die iets te vieren hebben. Fijne ontmoetin-
gen gewenst.

40-dagentijd
We  zitten  midden  in  de  40-dagentijd.  Een  periode 
van inkeer en bezinning. Een periode waarin sommi-
ge  mensen  'vasten,'  door  bijvoorbeeld  één  van  de 
dingen die ze lekker vinden 40 dagen niet  te eten. 
Het  uitgespaarde geld wordt gegeven aan een goed 
doel.  Een tijd waarin je je kunt bezinnen over hoe je 
in het leven staat. 

Vanuit één van de wijken kreeg ik onderstaand artikel 
mee als kopij voor het kerkblad en om mijns inziens 
te gebruiken als bezinning. 

Desiderata ( door Van Dale vertaald met: dingen die 
gewenst worden)
Het betreft een tekst, gevonden in de oude St. Pau-
luskerk in Baltimore, gedateerd 1692.

Wees  kalm te midden van het lawaai en de haast, en 
bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta 
op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld 
aan te doen. Zeg de waarheid rustig en duidelijk; luis-
ter naar anderen, zelfs naar de saaie en de simpele; 
ook  zij  vertellen  hun  verhaal.  Mijd  luidruchtige  en 
agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je 
je  met  anderen  vergelijkt  zou  je  ijdel  of  verbitterd 
kunnen worden,  want  er  zullen  altijd  grootsere  en 
mindere mensen zijn dan jijzelf. 

Geniet zowel van wat je hebt bereikt, als van je plan-
nen. Blijf  belangstelling houden voor je eigen werk, 
hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk 
bezit in de wisselingen van het lot. Betracht voorzich-
tigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol van 
bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de be-
staande deugd: vele mensen streven hoge idealen na 
en overal is het leven vol heldendom.

Wees  jezelf.  Veins  vooral  geen  genegenheid.  Maar 
wees evenmin cynisch over de liefde, want ondanks 

alle  dorheid  en  ontgoocheling  is  zij  eeuwig  als  het 
gras. 
Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar 
een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om 
bij  onverwachte  tegenslag  beschermd  te  zijn.  Ver-
driet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten wor-
den uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg 
jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij 
lief voor jezelf. 

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de 
bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn. En 
ook al is  het je  wel of  niet  duidelijk,  zonder twijfel 
ontvouwt het heelal zich zoals het zijn moet. 

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij 
moge zijn. Wat je werk en aspiraties ook zijn, houd 
vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het 
leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dro-
men is dit toch nog steeds een prachtige wereld.
Wees voorzichtig, streef naar geluk.

Inderdaad te gebruiken als bezinning?
Reageren? gaatskebraam@kpnplanet.nl 
of 0612 222 059

Met een bemoedigende groet,
                                                                     Gaatske Braam

Vespers op de donderdagavond…
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In Memoriam  Mimi ten Wolthuis, 
Groenlo

Willemina Grada (Mimi) ten Wolthuis werd ge-
boren  op 26 oktober 1933 en zij overleed op 20 
januari  dit  jaar.  Zij  was  een  van  de  tweeling-
dochters van Gerrit  ten Wolthuis  en Mina ten 
Wolthuis-Bongers.
Het gezin Ten Wolthuis was zeer kerks. Die bin-

ding met de kerk is er ook altijd gebleven, zowel bij  
Mimi als bij haar, eerder overleden, zus Joke. Er was 
wel,  zoals  dat  heet,  een  verstandelijke  beperking. 
Vanwege die  beperking  waren ze  natuurlijk  ook de 
zorgenkinderen  van  hun  moeder.  Ze  zouden  altijd 
hulp  nodig houden.  Moeder Ten Wolthuis was zich 
dat heel goed bewust en heeft daarom ook tijdig ge-
zorgd voor een regeling op dat vlak.
Na  haar  overlijden  in  1989  verhuisden  de  zussen 
eerst naar de Lepelstraat. Totdat tenslotte opname in 
de Molenberg zelf toch de beste oplossing bleek te 
zijn.
Toen ze in het verzorgingshuis kwamen was er ook 
daar de hulp die zij nodig hadden. En meer dan dat. 
Ze  werden niet  vergeten, er  was veel  aandacht.  Er 
was bezigheid,  waar ten volle  gebruik van gemaakt 
werd en van werd genoten. Met als hoogtepunt de 
verjaardag,  de  dubbele  verjaardag,  op  26  oktober. 
Het is, met alle beperking die er was, toch een goed 
en  rijk  gezegend  leven  geweest.  Jammer,  dat  de 
twee-eenheid door het overlijden van Joke ophield te 
bestaan. Wat altijd ‘samen’ was geweest, werd nu ‘al-
leen-zijn’.
Maar  ook  in  dat  verdriet  mocht  zij  veel  steun  en 
troost ondervinden, van de mensen rondom haar, en 
zeker had zij  ook de steun van haar geloofsvertrou-
wen. 
In dat vertrouwen is  Willemina Grada ten Wolthuis 
ontslapen. En in dat vertrouwen mochten wij haar uit 
handen geven, geborgen bij God. Na een dienst in de 
Oude Calixtus vond de crematie plaats te Aalten op 
26 januari.

Ds. Fokko Helder

Bloemengroet  januari Groenlo

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

4 januari familie Bloemers
11 januari familie Deunk
18 januari Oecumenische  dienst  in  Beltrum,  

geen bloemen bezorgd
25 januari mevrouw Fokkers

Bloemengroet Lichtenvoorde
De bloemen uit de kerk zijn, 
als  groet van de gemeente, gebracht bij              
25 jan. de heer Tamminga
             Diepenbrockstraat 13.
  1 feb. mevr. Aalbers
             Franciscanerhof 8.
  8 feb. mevr.Ter Haar
             Oude Winterswijkseweg 4       
 15 feb. de familie Kuiperij
              Vincent Van Goghstr.17. 

 Verjaardagen 
  4 mrt. mevr. J.W. Wansing –
        Wissink, Wilgenstraat  6

7131 ZP, 76 jaar.
  9 mrt. mevr. L.Scholte – Laning

Chopinstraat 16
7131 AC, 82 jaar.

12 mrt. de heer J.F. Sint
 Jan Steenstraat  52
7131 VR, 76 jaar.

21 mrt. mevr. H.J.H. Hillen –
 Lensink, Bachstraat 11
 7131 AD, 83 jaar.

21 mrt. mevr. J.G. Wamelink –
 van Lochem, Kerkdijk  6
 7134 NL, 80 jaar.

24 mrt. mevr. H.W. Helmink –
 Wassink, Gebr. Kettering 
 str. 16 7131 NM, 80 jaar.

26 mrt. mevr. T.J. de Kruijff – van
Ginkel, Tankweg  5
7137 HA, 87 jaar.

26 mrt. de heer G.J. Hofman
Weijenborgerdijk  51F
7131 NP, 77 jaar.

26 mrt. de heer B. ten Bokkel
Varsseveldseweg 7/42
7131 BG, 78 jaar.

30 mrt. de heer H. van het Loo
Nieuwe Maat 24
7131 EL, 77 jaar.

   1 apr. de heer C.J. van Benthem
Joh. Vermeerstraat 28

              7131 SB, 77 jaar.

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

Kerkenraadsvergadering  van  28  januari 
2015, Protestantse gemeente Lichtenvoorde

Welkom Truus de Bruijn
Bij  de  opening  van  de  vergadering  heet  Sjors 
Tamminga iedereen van harte welkom en in het 
bijzonder  Truus  de  Bruijn  die  als  nieuwe 
ouderling voor het eerst de vergadering van de 
kerkenraad bijwoont.  Hij  wens haar  een  goede 
tijd (ook) in deze kring.

Afscheid van Wim Wamelink  als ouderling-
kerkrentmeester
We nemen vandaag afscheid van Wim Wamelink als 
ouderling-kerkrentmeester. Sjors Tamminga bedankt 
hem voor zijn jarenlange (16 jaar) trouwe inzet voor 
de  kerk.  Onder  applaus  biedt  Ria  Tieltjes  bloemen 
aan en Sjors Tamminga de pen met inscriptie. 

Benoeming nieuw moderamen en vervanging
De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel dat er 
geen  wijziging  komt  in  de  samenstelling  van  het 
moderamen.  De  samenstelling  het  komende  jaar 
blijft  dan  ook  als  volgt  (met  tussenhaakjes  de 
vervanging):  Hans  Hinkamp,  Sjors  Tamminga,  Erik 
Schokkin  (Jan  Niewold),  Frits  Schutten  (Jeroen 
Wildenbeest),  Gerard  van  Lochem  (Geert  Koster). 
Sjors Tamminga is voorzitter en Gerard van Lochem 
zijn vervanger. 

De vrijblijvendheid voorbij
Er ligt een notitie van de classis Achterhoek Oost ‘de 
vrijblijvendheid voorbij’. Deze notitie (zie kader) gaat 
over  de  toekomst  van  de  kerk;  over  de 
ontwikkelingen  in  de  gemeenten  en  in  de  classis 
Achterhoek Oost als geheel. 
Notitie van de classis Achterhoek Oost: “De Vrij-
blijvendheid Voorbij, Samenwerking als uitdaging 
en noodzaak”. 
Het is al overal zichtbaar: kerken die niet alleen ver-
der kunnen omdat ze te klein worden, niet genoeg 
ambtsdragers kunnen vinden, te weinig financiële 
middelen hebben om zelfstandig verder te kunnen 
gaan. En dit zal in de komende jaren voor steeds 
meer  kerken  gelden.  Wat  kunnen  we  doen?  Af-
wachten tot deuren moeten sluiten? Of proberen 
om met een of meer andere gemeentes samen te 
werken, door bijv. samen bovenplaatselijke verant-
woordelijkheden  te  dragen,  bestuurskrachten  te 
bundelen en zo op zoveel mogelijk plekken de kerk 
te behouden? Op termijn kan dit een goede moge-

lijkheid zijn, wat betekent dat we nu al ons daarop 
moeten gaan voorbereiden.

Sjors  Tamminga  somt  voorafgaand  aan  de 
inhoudelijke  behandeling  van de notitie  een  aantal 
elementen op: 
waar staat de kerk voor;  wat zijn de fundamenten;
de  plaats  van  de  kerk  in  een  verander(en)de 
samenleving;  de  terugloop  van  het  ledental  en 
vermindering  van  de  omvang  van  de  financiële 
buffers.

Vervolgens  worden   door  meerdere  leden   de 
aspecten ingebracht welke naar haar of zijn mening 
belangrijk zijn voor de kerk(gemeenschap). 
De conclusie is dat de inhoud van de notitie van de 
classis in feite een bevestiging en herkenning is van 
de ontwikkelingen zoals wij die met elkaar ervaren in 
en buiten onze kerkgemeenschap. De terugloop van 
het  ledenbestand  en  de  financiële  buffer  is  een 
uitdaging voor ons allen om niet bij de pakken neer te 
zitten. We moeten juist openstaan voor vernieuwing, 
er zijn voor elkaar en over de eigen gemeentegrenzen 
heen  kijken.  Niet  zelf  het  wiel  uitvinden  maar  in 
gesprek gaan met onze lotgenoten. Door de realiteit 
onder  ogen  te  zien  zullen  c.q.  moeten  we  samen 
werken  met  omliggende  kerkgemeenten.  Waar  het 
gaat  om  wederzijdse  dienstverlening  heeft 
Lichtenvoorde   jaren  geleden  hierover  al  positieve 
ervaringen opgedaan door het inhuren van ds. Jan-
Peter Prenger van de Protestantse gemeente Neede. 
Ook  naar  onze  buurgemeente  hebben  we 
uitgesproken open te staan voor samenwerking. 
Op  de  eerstvolgende  vergadering  van  de  Classis 
Achterhoek  Oost  worden  de  reacties  van  de 
kerkenraden  op  deze  notitie  verder  besproken  en 
wordt gekeken welke concrete stappen samen gezet 
kunnen worden. 

Kindernevendienst
In het ouderlingenberaad is de wens geuit om in ie-
der geval gedurende de Adventsperiode en 40-dagen-
tijd toch elke zondag kindernevendienst te houden. 
De afgelopen jaren is echter gebleken dat ook tijdens 
projectweken  het  aantal  aanwezige  kinderen  nogal 
wisselt. Hoe graag we het ook willen, elke week kin-
dernevendienst   is  niet  meer reëel. Met de leiding 
van de kindernevendienst is afgesproken de huidige 
werkwijze en frequentie voort te zetten. 

Bij de kerkdiensten
In de werkgroep ‘oecumene’  is  afgesproken dat  de 
vespers tijdens de veertigdagentijd  niet op zondag-
middag 17.00 uur (voor velen een ongelukkig tijdstip) 
worden  gehouden,   maar  op  de  donderdagavond 
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(aanvang  19.15  uur)  in  de  verwachting  dat  meer 
personen de vespers bezoeken .

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

DROMEN
Onderstaand gedicht  is afkomstig van de website van 
de classis.

                        
 

Ik droom van een kerk die niet op slot zit
waar mensen binnen kunnen lopen
waar mensen elkaar niet beoordelen
waar niemand meer of minder is
een kerk die open staat voor uitdagingen
en waar wordt aangepakt wat beter kan
een kerk waar jong en oud een open oor hebben voor 
elkaar

Ik droom van een kerk waar mensen niet op slot zit-
ten
- veilig achter de dikke muren van vroeger –
waar de ramen ogen zijn om te zien wat buiten ge-
beurt
en buiten naar binnen kan kijken,
een gemeente die niet op slot zit, onder-ons
maar open naar de wereld
gastvrij, hartelijk
vol liefde voor wie in nood zijn.

Ik droom van een kerk waar God niet is opgesloten
in dogma’s en vastgeroeste traditie
maar waar de mensen vertrouwen
dat Hij voorgaat door de tijd
waar mensen aanbidden met hart en ziel
en plannen smeden voor diaconaal leven
een kerk die leeft
omdat Hij leeft,
die zelfs door gesloten deuren tot ons komt.
Een kerk waar je thuis komt, altijd weer.

Jaarwerkplan 2015  Lichtenvoorde
In de kerkenraadsvergadering van januari  jongstle-
den is het Jaarwerkplan 2015 voor kerkenraad, pre-
dikant en kerkelijk werker vastgesteld. 
Ter voorbereiding aan die vaststelling hebben we 
daar met een kleine groep aan gewerkt. 
Het is de bedoeling dat we met elkaar meer planma-
tig gaan werken, waarbij we ons doelen stellen voor 
een bepaald jaar, die gaan uitvoeren en vervolgens 
met elkaar evalueren of het ons gelukt is die doelen 
te realiseren. Dit alles om onze kerkgemeenschap le-
vendig en vooruitstrevend  te houden.   
We willen dus doelgericht te werk gaan om uit een 
grote groep ‘minder betrokken’ kerkleden bij meer 
mensen  (van diverse leeftijden)   belangstelling  te 
wekken voor onze kerkelijke activiteiten  in de breed-
ste zin van het woord. 

Op naar een kerk van activiteiten en evenementen!

Het behoren bij onze kerkelijke gemeenschap heeft 
voor veel mensen en zeker ook voor kinderen  veel te 
bieden waarbij zeker ook de inbreng van buitenaf op 
prijs wordt gesteld.  
In het Jaarwerkplan 2015 worden  de actiepunten 
beschreven die betrekking hebben op diverse terrei-
nen:

 De kerkdiensten;
 Het pastoraal werk;
 Speciale aandacht  gezinnen met jonge kinde-

ren;
 Het Jeugdwerk
 Bevorderen van de gemeenschapszin;
 Vorming & toerusting;
 Diaconaat, zending en solidariteit;
 Et cetera.

De volledige inhoud van het Jaarwerkplan 2015 kunt 
u lezen op de website ven onze kerk:
http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
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namens de werkgroep,
                             Gerard van Lochem, kerkrentmeester
Agenda Lichtenvoorde

02 maart Vergadering KRM 20.00 uur
04 maart Inloopmorgen 09.30 uur

Ouderlingenberaad 20.00 uur
05 maart Bloemschikken 19.30 uur

Vergadering ‘Herold’ 20.00 uur
09 maart Vergadering PVG 14.00 uur
11 maart Inloopmorgen 09.30 uur

Biddag 
Fotopresentatie
Paaslied in beeld 19.30 uur

16 maart PVG middag 14.00 uur
18 maart Inloopmorgen 09.30 uur

Moderamen 20.00 uur
19 maart V&T  ds. H. Bouwma

en dhr. J. Meerdink 20.00 uur
20 maart Open Tafel 11.30 uur
25 maart Inloopmorgen 09.30 uur

Kerkenraad 20.00 uur
26 maart Bloemschikken 19.30 uur
                                                                  

Paasontbijt? Natuurlijk!

Gewoontes  kunnen  een  sleur  worden.  Maar 
dat geldt zeker niet voor het paasontbijt. Al ja-
ren  gaat  een  grote  groep  gemeenteleden op 
eerste paasdag  aan tafel  in de Johanneshof. 
Deed u dit al jaren, u bent weer van harte wel-

kom. Kwam het er nog niet van maar lijkt het u gezel-
lig? Ook van harte welkom. Wat is er mooier dan het 
samen vieren van het feest dat in het  leven van chris-
tenen een hoogtepunt is, het paasfeest. In de dienst 
erna, en voor de dienst aan tafel met elkaar. Het ont-
bijt is op 5 april en begint om 9.00 uur. We hopen u 
te ontmoeten. 

U kunt zich opgeven bij Bea Ton. 
 tel: 0544 - 842287, mail: b.ton3@upcmail.nl.

Paaslied in beeld. Foto's in de Johanneshof
Op woensdag 11 maart gaan we de inzendingen van 
de fotowedstrijd bekijken. Het thema van dit jaar is: 
Paaslied in beeld. Ervaring uit het verleden leert dat 
er vaak zeer verrassende resultaten boven komen. De 
creativiteit  van  de  deelnemers  is  ongekend.  Het 
wordt vast weer een avond van genieten en verwon-
dering. We hopen dat er naast de fotografen die werk 
instuurden ook nog veel andere belangstellenden ko-
men. 

Plaats:       Johanneshof
Datum:     woensdag 11 maart
Tijd:           20.30 uur (na de bidstond)
Info:          Greeth Meijer (Groenlo)
                  0544-463908, gwwjsm@planet.nl
                  Marja Koster (Lichtenvoorde)
                  085 87 83 864, mjk@kosternet.nl

            

Vrouw in de tuin. Maria Magdalena.
Dominee Hans Bouma en de heer Johan Meerdink
Op donderdag 19 maart komt Hans Bouma, dominee 
en  dichter,  stem  geven  aan  Maria  Magdalena.  De 
vrouw in de tuin. Hij wordt hierin begeleid door onze 
cantor-organist  Johan  Meerdink.  Maria  Magdalena, 
haar naam klinkt vaak als we de verhalen over Jezus 
horen. Wie is  ze? Wat heeft ze ons te zeggen? We 
ontmoeten haar in de tuin van de opstanding. Haar 
verhaal wordt ingeleid door de poëtisch muzikale col-
lage: Ogen koesteren je.
Na de pauze de collage: Een gelukkig begin (12 psal-
men  opnieuw  uitgesproken)  Er  zal  ook  ruimte  zijn 
voor gesprek.
Er is een boekentafel met werk van Hans Bouma. Hij 
is bereid om bundels te signeren. 

Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage), koffie/thee € 1,-
Plaats:      Johanneskerk
Datum:    donderdag 19 maart
Tijd:         20.00 - 22.00 uur
Info:         Greeth Meijer (Groenlo)
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                 0544-463908, gwwjsm@planet.nl
                 Marja Koster (Lichtenvoorde)
                 085 87 83 864, mjk@kosternet.nl
De diaconie  van  Lichtenvoorde  heeft  het  vol-
gende project ondersteund:

Light for the World

Preventie blind- en slechtziendheid

Maar liefst 80% van alle blindheid in de wereld is on-
nodig! LIGHT FOR THE WORLD kiest voor een integra-
le  aanpak.  Opleiden  van  oogheelkundig  personeel, 
distribueren  van  medicijnen,  voorlichting  over  het 
voorkomen, herkennen en behandelen van oogaan-
doeningen. Het is belangrijk om deze kennis te ver-
spreiden, met name naar landelijke en afgelegen ge-
bieden. Juist daar komt onnodige blindheid veel voor 
bij  gebrek  aan  de  juiste  zorg.  Toegang  tot  schoon 
drinkwater  en  een  schonere  leefomgeving  dragen 
eveneens  bij  aan  het  terugdringen  van  ziektes  en 
handicaps.
Feiten :

 Er zijn 39 miljoen blinden en 246 miljoen 
slechtzienden, dus in totaal zo'n 285 miljoen 
mensen met een visuele handicap; 

 Van alle visueel gehandicapten leeft 90% in 
ontwikkelingslanden; 

 Mensen in ontwikkelingslanden lopen tien 
keer méér risico lopen blind te worden dan 
mensen in meer geïndustrialiseerde landen; 

 Van alle blindheid is 80% te voorkomen, te 
behandelen of te genezen; 

 82% van alle blinden is ouder dan 50 jaar; 
 De beschikbare behandelingen ter preventie 

en genezing van blindheid zijn de meest ef-
fectieve en goedkoopste van alle maatrege-
len op het gebied van gezondheidszorg.

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

Deurcollectes maart

1 maart Voorjaarszendingsweek (KIA)

Bijbelverhalen vertellenin de Golfstaten
In de Golfstaten wonen miljoenen christenen die hun 
geloof niet kunnen verdiepen. Veel van hen zijn arm 

en kunnen zelf niet lezen. Het Nederlands Bijbel-ge-
nootschap leidt mensen op om Bijbelverhalen te
vertellen. Met ‘Simply the Story’ (STS) leren mensen 
de verhalen uit  de  Bijbel  kennen en vertellen deze 
door. Na het vertellen van het verhaal wordt er over 
doorgesproken. Door de STS-methode raken miljoe-
nen christenen echt geïnteresseerd in de boodschap 
van de Bijbel.

8 maart Diaconaat (KIA)

Zorgeloos vakantie vieren in Nederland
Jaarlijks organiseert Het Vakantiebureau zo’n 70
diaconale vakantieweken voor 2600 mensen die
niet meer alleen op vakantie kunnen gaan. In de
praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen
die  zorg  of  begeleiding  nodig  hebben.  Onder  de 
naam:  ‘vakantie  met  aandacht’  geniet  ook  deze 
groep, vaak eenzame mensen van een welverdiende 
vakantie.

11 maart Eigen project diaconie

Stichting HoPe

15 maart 40dagentijdcollecte (PKN)

Hulp aan hiv/aids patiënten in Zuid-Afrika
Het Hillcrest Aids Centre Trust (HACT) is een partner 
van  Kerk  in  Actie  die  zorg  biedt  aan  mensen  met 
hiv/aids en aan mensen wiens familieleden besmet 
zijn met het virus. Dit centrum biedt toegang tot zorg, 
preventie,  behandeling,  scholing  en  ondersteuning. 
Stichting Zulu Aid werd in september 2010 opgericht 
om projecten van het HACT te ondersteunen. Dat
gebeurt door de verkoop van producten in Nederland 
zoals lokaal gemaakt handwerk en sieraden. Met de 
opbrengsten kunnen vrouwen meer inkomen genere-
ren en bijvoorbeeld ook aidsremmers kopen.

22 maart 40dagentijdcollecte (PKN)

Ontmoetingsplaats voor vluchtelingen in Utrecht
Bij Villa Vrede in Utrecht vinden mensen zonder ver-
blijfsvergunning een plek waar ze simpelweg mogen 
zijn, een gezicht krijgen, zich veilig weten, hun sociaal 
netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden 
tot  zelfredzaamheid.  Deze  groep  mensen  leeft  een 
onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en vaak 
geen Burgerservicenummer hebben. Dit maakt deze 
groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de 
stad Utrecht.

29 maart Orgelfonds

Opbrengsten collectes januari

4-jan Verwarming   € 85,00 
11-jan De Bondgenoot  € 71,15 
18-jan Oecumene (plaatselijk)  € 62,35 

9

mailto:mjk@kosternet.nl


25-jan Catechese en Educatie   € 40,31

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Interview met Harry Vennebekken  Groenlo

Een  zonnige  zaterdagmorgen  in  Groenlo.  En  onder 
het genot van een heerlijke kop koffie (met cake!) pri-
ma omstandigheden voor een interview met de ad-
ministrateur  van  onze  kerk,  Harry  Vennebekken. 
Naast een persoonlijke noot, staat dit interview in het 
teken van de werkwijze van de actie kerkbalans.

Allereerst vraag ik  Harry hoe hij  in Groenlo terecht 
kwam. Vanwege zijn  werk  in  het bankwezen kwam 
Harry  begin  80-er  jaren  van  de  vorige  eeuw  naar 
Groenlo. Omdat de woning nog niet beschikbaar was, 
duurde het een tijdje voor zijn vrouw en kinderen ook 
hier kwamen wonen. De familie Vennebekken was in 
hun vorige woonplaats ook kerkelijk georiënteerd en 
daarom was het logisch dat ze ook in Groenlo naar de 
kerk  gingen.  Mede door  de  kinderen  en  de  school 
kwam  de  betrokkenheid  bij  de  kindernevendienst. 
Vanwege de financiële achtergrond van Harry werd 
hij  al  snel  gevraagd om als  administrateur  voor  de 
kerk aan de slag te gaan. Daarmee begon het vrijwilli-
gerswerk voor de kerk. Daarnaast verricht Harry di-
verse hand- en spandiensten voor de kerk, waaron-
der het jaarlijkse kerstboom versieren.

Doel van dit interview is (ook) inzicht te krijgen in de 
werkwijze of procedure van de actie kerkbalans. Wat 
komt daar nu allemaal bij kijken?

In oktober stuurt de PKN een vragen lijst naar alle ge-
meenten.  Op  deze  lijst  kun  je  aangeven hoe je  de 
kerkbalans  voor  je  gemeenteleden  wilt  ontvangen. 
Aangezien deze lijst nog niet gebruiksvriendelijk is op-
gesteld, kost het ongeveer een middag om in te vul-
len. Eind december worden alle stukken en envelop-
pen geleverd. Harry verdeelt de enveloppen aan de 
hand van de looplijsten die bijgevoegd zijn.  Dit is ge-
lijk de controle om te kijken of alle stukken juist zijn 
aangeleverd.
De vrijwilligers krijgen de stukken en gaan op pad. En-
veloppen bezorgen en weer ophalen... soms moet je 
vaker op pad, omdat mensen niet thuis  zijn  of  nog 
niet hebben ingevuld.
Harry geeft van te voren aan wanneer de vrijwilligers 
de opgehaalde formulieren weer moeten inleveren. 
Dan is er een gezellig samenzijn in de kerk. Er is koffie 
en koek en er is gelegenheid om bij te praten. De vrij-
willigers krijgen ook altijd een presentje als dank voor 
hun inzet.

Dan begint het werk voor Harry: enveloppen openen, 
controleren  of  alles  goed  is  ingevuld;  onderscheid 
maken tussen automatische incasso of anders beta-
len.  Soms zit  er ook contant geld in de enveloppe. 
Daarna telt  Harry alles op. Dan is het bedrag van de 
voorlopige  toezeggingen bekend.  Als  alles  verwerkt 
is,  bespreekt Harry dit met het college van de kerk-
rentmeesters.
De stukken worden weer naar de PKN Utrecht  ge-
stuurd,  die  de  verdere  administratie  voor  ons  ver-
zorgt.
Op de looplijsten die terug komen, noteren de vrijwil-
ligers ook opmerkingen. Hierbij  moet u denken aan 
veranderingen in persoonlijke omstandigheden of le-
den die uitgeschreven willen worden. Deze aanteke-
ningen worden door Harry verwerkt, zodat voor een 
volgende keer de lijsten weer actueel zijn. 
Al met al is Harry enkele dagen bezig met het sorte-
ren, verwerken, tellen, versturen naar Utrecht, etc.
Er zijn ook altijd enveloppen die later ingeleverd wor-
den. Maar uiteindelijk komen praktisch alle envelop-
pen  die  door  de  20  vrijwilligers  bezorgd  zijn,  ook 
weer terug.

Het was een ontspannen en gezellig gesprek waarin 
een goed beeld van de werkzaamheden voor de actie 
kerkbalans is ontstaan. Bedankt Harry!

Ankie

Oecumenische Raad Groenlo

De Oecumeniche Raad van Beltrum, Groenlo en Lie-
velde nodigt u van harte uit de zes zondagen van de 
Veertigdagentijd  's  middag om 17.00 uur samen te 
komen in  de katholieke Calixtus  voor een oecume-
nisch avondgebed.  We staan op weg naar Pasen in 
teksten, stilte en gezangen stil bij personen die Jezus 
begeleiden op zijn weg naar het kruis: Judas - Petrus - 
Pontius Pilatus - Simon van Cyrene- Maria. In het laat-
ste avondgebed aan het begin van de Stille of Goede 
Week staat Jezus zelf centraal.
Als u de bijeenkomst via de kerkradio wilt meebele-
ven en een liturgie in huis  wilt  hebben, kunt u dat 
kenbaar  maken door  contact  op te  nemen met  de 
heer Peter Müller (tel. 463045 of 
pjamueller@gmail.com).
Als  u vervoer naar de kerk wenst kunt u in Beltrum 
contact  opnemen  met  Fien  Scharenborg  (tel. 
481220),  in  Lievelde  met  Hans  Krabbeborg  (tel. 
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375088),  in  Groenlo  met  Diny  Vennebekken  (tel, 
465509),  Nancy Corts (464061) of Peter Müller (tel. 
463045).

Oecumenische Raad

Actie Kerkbalans Lichtenvoorde

Allereerst willen wij alle vrijwilligers die hebben mee-
gewerkt  aan  de  actie  Kerkbalans  hartelijk  danken 
voor hun inzet. Tevens willen wij de gemeenteleden 
bedanken  die  een  toezegging  hebben gedaan  voor 
2015. Van de in totaal 607 bezorgde brieven hebben 
wij  momenteel   549  antwoordenveloppen  ontvan-
gen. 
Daar zijn we nu mee aan het werk. Niet alleen door 
de voorlopige balans van de opbrengst op te maken, 
maar ook door er voor te zorgen dat gedane medede-
lingen bij de juiste personen terecht komen of door 
diegenen te benaderen die, om wat voor reden dan 
ook, de enveloppe (nog)  niet hebben ingeleverd.
Moet u de antwoordenveloppe nog inleveren ? Dat 
kan bijvoorbeeld door de enveloppe te deponeren in 
de brievenbus bij de kerk aan de Rentenierstraat 9 of
af te geven bij uw wijkouderling of wijkcoördinator.
Op dit moment is er aan toezeggingen binnen een be-
drag van €. 77.300,-. Dit is iets lager dan het bedrag 
over 2014. 
Het komende jaar beraden we ons over een andere, 
vernieuw(en)de opzet van de actie Kerkbalans. Ook 
als  kerkgemeenschap hebben we immers te maken 
met een veranderende maatschappij.  Samen met u 
proberen we de goede weg te vinden. Ja toch?

Met vriendelijke groet, 
       Het college van kerkrentmeesters van de 

                         Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Kerkvoogdij Groenlo

Wij willen iedereen bedanken voor hun toegekende 
kerkelijke bijdrage 2015.

De Actie Kerkbalans heeft dit  jaar plm. € 33.000,00 
opgeleverd.                                                           

Mensen die hun envelop nog niet hebben ingeleverd 
kunnen dit alsnog doen op het adres Nieuwestraat 10 
te Groenlo.

Nogmaals onze hartelijke dank!
Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Groenlo

Bijbel in Gewone Taal voor
Kinderen van de basisschool

De bijbel in Gewone Taal voor jou is een bijbel voor 
kinderen uit  de bovenbouw van de basisschool.  De 
complete  Bijbel  is  aangevuld  met  extra  thema’s  en 
opdrachten en neemt kinderen mee op ontdekkings-
tocht. Zo komt de Bijbel dichtbij. De bijbel in Gewone 
Taal voor jou is een waardevol afscheidscadeau voor 
kinderen bij het verlaten van de school. Er staan twin-
tig stellingen en vragen in de Bijbel in Gewone Taal 
voor jou. Bij elke stelling of vraag staat een spannend 
verhaal  over vier kinderen, thema’s die bij  het ver-
haal horen, vragen bij het bijbelverhaal en dingen om 
te doen. De bijbel in Gewone Taal voor jou is een uit-
gave van het Nederlands Bijbelgenootschap, uitgeve-
rij Kwintessens en uitgeversgroep Royal Jongbloed.
De bijbel bevat naast de complete bijbel in Gewone 
Taal (2000 bladzijden) 44 extra pagina’s voor kinde-
ren, een personalisatiepagina en een boekenlegger.
De  bijbel  kost  €  32,50  en  is  te  bestellen  via 
http://www.kwintessens.nl/bijbel-in-gewone-taal-
voor-jou. Bestelnummer Kwintessens: 3404.

Geheimschrift in de Bijbel
Wist je dat er in de bijbel ook geheimschrift staat?
Dat kun je vinden in Jeremia 25:26. In de nieuwe Bij-
belvertaling  lees  je  daarover  Sesach.  Met  Sesach 
wordt Babel bedoeld.
Dat  geheimschrift  werkt  als  volgt:  De  eerste  letter 
van het alfabet wordt vervangen door de laatste, de 
tweede door de een na laatste, enzovoorts.
Dat kun je ook doen in het Nederlands. De A wordt 
een Z, de B een wordt een T en de C wordt een X.
Kun je nu lezen wat hier staat in geheimschrift?

WV SVVI AZO QFOORV TVOFPPRT NZPVN VM
QFOORV YVHXSVINVM

Dit is een tekst uit de bijbel in Gewone Taal. Weet je 
in welk bijbelboek die tekst staat?
Vul  je  oplossing  (de  tekst  en het  bijbelboek)  in  op 
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans 
op een dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling.
Heb je geen internet, dan kun je de oplossing ook per 
post  sturen  naar:  Nederlands  Bijbelgenootschap, 
Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 
Puzzel Geheimschrift.
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Uiterste  inzenddatum:  16  maart  2015.  De  winnaar 
krijgt schriftelijk  bericht.  Bovendien vindt u de win-
naar online op:
ww.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel.
                       
                               Namens de werkgroep van het NBG
                                                     Ineke Beestman-Hoitink
HVD Groenlo

De koude buitentemperatuur hielp een handje mee, 
om in de sfeer te komen voor de HVD middag van 12 
februari  j.l.  We  gingen  namelijk  op  slachtvisite 
oftewel  vetpriezen.  Vier  dames  van  de  Historische 
Vereniging Noordijk brachten dit  oude volksgebruik 
weer even tot leven, met vertellingen, samenspraak 
en........ een echte  preuverie! 
Bij ons eerste kopje koffie of thee, kwamen de twee 
dames Mientje Meue en Dike Meue in klederdracht, 
met hun "franjetas" tevoorschijn om ons een beetje 
in de stemming te brengen.  Ja,  vroeger had je die 
grote boodschappentas van tegenwoordig niet nodig, 
groenten  en  aardappelen  werden  zelf  geteeld,  de 
koe  zorgde  voor  de  melk  en  het  varken  voor  het 
vlees.  Ja,  over  dat  vlees  was  een  heleboel  te 
vertellen.  November  slachtmaand,  een  spannende 
drukke tijd, vooral voor de vrouwen in de keuken.
Als het varken eenmaal aan de ladder hing, werden 
buren en bekenden uitgenodigd om de dikte van het 
vet te komen keuren : vetpriezen ! Natuurlijk mocht 
een  goede  borrel  niet  ontbreken  en  aan  het  eind 
kreeg  men  een  stukje  mee  naar  huis,  maar,  het 
mooiste  stukje  was  voor  meneer  pastoor  of  de 
dominee.  Tantes  kwamen  vooral  om  te  helpen: 
bloedworst  maken,  worst  draaien,  schraömpkes 
bakken, hoofdkaas, leverworst, balkenbrei, enz. Bijna 
niets van het varken ging verloren.  De gesprekken 

tussen de dames werden met mooie anekdotes en 
hier  en  daar  een  sneer  aan  elkaar  gepraat  en 
natuurlijk kwam er vanuit onze groep zo nu en dan 
een eigen ervaring of herinnering boven.  
Achter  de  schermen  werd  er  gewerkt  aan  de 
bakworst,  die  tussendoor  gepresenteerd  werd 
evenals  de  hapjes  met  nägelholt  en  schinken  en 
hoofdkaas. 
Na de koffiepauze kwamen er nog leuke alledaagse 
verhalen boven, tussen de beide boerinnen, waarbij 
ludieke ouderwetse uitdrukkingen de lachers op de 
hand kregen.

We eindigden in een vrolijke stemming, maar daar 
heeft ook vast het borreltje; abrikozen op brandewijn 
of  boerenjongens aan meegeholpen! De knip werd 
ook  nog  geopend  voor  de  aankoop  van  heerlijke, 
eerlijke   eigengemaakte  producten  van  de  dames. 
Eerlijk  gezegd,  hadden  we  toen  graag  zo'n  mooie 
olderwetse franjetas bij de hand gehad om het mee 
naar  huis  te nemen,  maar .....,  de moderne plastic 
draagtasjes  brachten  ons  helaas,  gevuld  dat  wel, 
weer terug in deze tijd. 

Namens de HVD Commissie, 
Nancy Corts-Stunnenberg 

                                                                                   
HVD Programma 2015 Groenlo

Ook in het kalenderjaar 2015 heeft het bestuur van 
de HVD een programma voor u samengesteld. Hierna 
leest u wat er de komende maanden te beleven valt. 
U bent van harte welkom.

Donderdag 26 maart 2015
We vieren onze Paasmiddag.
Na de pauze komt Maria Monasso ons iets vertellen 
over  de  Stolperstenen  (struikelstenen)  die  op  ver-
schillende plekken in Groenlo zijn geplaatst. In 2012 
is in Groenlo gestart met dit project.
Met deze steentjes worden zij, die zo gewelddadig uit 
ons midden zijn weggerukt, in ons midden eerbetoon 

12



teruggebracht en kunnen de nabestaanden en de ge-
meenschap hen een plekje geven. Het is ook een aan 
allen die hebben geleden en nog steeds lijden door 
wat zij in die tijd hebben meegemaakt. 
Het deporteren van onze medeburgers is een onlos-
makelijk onderdeel van de geschiedenis van Groenlo.

Donderdag 16 april 2015
Midden in  het  buitengebied  tussen Groenlo,  Eiber-
gen,  Borculo  en  Beltrum  ligt  ‘Natuurtuin  de  Weer-
kamp’ van de familie Lammers.
De tuin laat een schat aan planten, vlinders, insecten, 
vogels  en  waterflora  zien.  De  eigenaar,  Henk  Lam-
mers, heeft hiervan unieke foto’s en filmbeelden ge-
maakt.  Vanmiddag  zal  Henk ons  een  film vertonen 
over de Natuurtuin met haar bewoners. 

Waar zijn de bijeenkomsten?
De middagen vinden evenals vorig jaar plaats in het 
zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel.

We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.

HVD-bestuur

Ophaaldienst Johanneskerk

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

Hoe werkt het?
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont. 
De heer G. Koster tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

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

Vijf jaar bloemschikken Lichtenvoorde
De bloemschikgroep bestaat dit seizoen vijf jaar. Dat 
werd gevierd met extra fraaie bloemcreaties. Deze 
keer werden ouderwetse bezems verandert in ware 
kuststukken! 

Van harte gefeliciteerd en op naar de tien jaar!

The Passion in Enschede.

Op 2 april 2015 vormt Enschede het decor voor The 
Passion. De vijfde editie van de grote live tv-productie 
wordt opgevoerd in de karakteristieke binnenstad en 
op andere karakteristieke plekken van deze universi-
teitsstad.  The Passion vertelt  tijdens een groots  en 
uniek muziekevenement over het lijden, sterven en 
de opstanding van Jezus.  Net  als  voorgaande jaren 
trekt er een processie met duizend mensen en een 
groot verlicht kruis door de straten op weg naar het 
hoofdpodium. U kunt erbij  zijn.  Mocht  u  het  liever 
thuis volgen, The Passion, 2 april 2015, om 20.00 uur, 
live bij de EO-KRO op NPO 1.
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P.V.G. Seniorenmiddag 
Op deze middag geen sneeuw of kou maar een stra-
lende zon, ook de vele bezoekers stemden ons posi-
tief.  
Mevrouw De Bruijn begroette ons met een hartelijk 
welkom en opende de middag met een meditatie uit 
Joh. 9 vers 17  “Eerst was ik blind en nu kan ik zien”.
en het samen zingen van Psalm 150.
Er was veel belangstelling voor deze middag die werd 
verzorgd  door  onze  voorzitster  Mevrouw  Truus  de 
Bruijn en haar man Flip. Beiden hadden ze de bijzon-
dere voettocht naar Santiago de Compostela gemaakt 
en vertelden hierover. Ook was er een foto-impressie 
van  de  reis  die  het  geheel  boeiend  en  interessant 
maakte.
Zij reisden in groepsverband met begeleiding van een 
ondersteunende  gids  naar  een  punt  120  kilometer 
verwijderd  van  het  einddoel  “De  basiliek  van 
Jacobus”. Naar men beweert liggen hier de overblijf-
selen van apostel Jacob begraven. 
Het beginpunt werd gemarkeerd met een kruis van 
vijf meter hoog, waar  men een steen kon neerleggen 
die de last uitbeeldde die men bij zich droeg en waar-
voor  zij  de  tocht  gingen  maken.  Verlost  van  deze 
steen hoopte men dat hun leven weer wat minder 
zwaar werd. De reden om deze tocht te maken was 
voor velen ook de sportieve uitdaging om dit te vol-
brengen. 

Samen hebben ze de tocht tot het einde toe gelopen 
en hebben ons laten zien wat ze zoal onderweg tegen 
kwamen. Geen luxe rustplaatsen of hotels maar sobe-
re onderkomens voor de nacht en het gebruiken van 
een heel eenvoudige maaltijd. Door de gedrevenheid 
van de meeste mensen en de saamhorigheid een ge-
weldige belevenis. 

In de pauze lagen er meegebrachte spullen om te be-
zichtigen.  Daardoor  werd  het  beeld  nog  duidelijker 
van de bijzondere reis die zij hebben gemaakt. De Ja-
cobsschelp was een van de dingen waar je niet om 
heen kon. Hij werd gebruikt langs de route om aan te 
geven hoeveel kilometer men nog moest afleggen.
Na de pauze kregen we veel prachtige opnames te 
zien waar iedereen van genoot. Ook waren er vragen 
van onze gasten waar Flip of Truus ons weer duidelijk 
antwoord op gaven.
Het  was  een  boeiend  verhaal  en  hiervoor  werden 
Truus en Flip heel  hartelijk  bedankt door Mevrouw 
Nonja Kip. Ze overhandigde een kleine attentie voor 
beiden.
Hierna dankte de voorzitster iedereen voor de aan-
dacht en wenste allen een  wel thuis.

Eerstvolgende PVG-middag:
16 maart om 14.30 uur :

Lezing over gebruik hulphond door een
cliënt van Stichting Hulphond Nederland

Giften

Ontvangen via de bank € 10,=  bestemd voor de dia-
conie en € 15,= voor het Werelddiaconaat.
Via mevrouw G. Braam een gift van € 10,= voor de 
kerk en via de heer F. van Doorn € 5,= voor de diaco-
nie.
De PVG ontving een gift van € 10,= via mevrouw T. de 
Jongh en tenslotte voor de ouderling bloemendienst 
een gift van € 10,= via mevrouw N. Niewold.
Hartelijk dank!

Kledinginzameling

De kledinginzameling in de maand maart is op zater-
dag  de  28e 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  5 april 2015. Kopij moet 
uiterlijk maandag  23 maart om 12.00 uur zijn ingeleverd 
via email naar: kopij@kerkbladopweg.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken. 
Internet: www.kerkbladopweg.nl

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

Redactie  Op Weg
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 37 47 40
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 08 58 78 38 64
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71
Mevr. A. Spekkink-Elburg,  tel. 46 54 38
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

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

GEGEVENS LICHTENVOORDE
WIJKINDELING 2015
Wijk ouderling/coördinator tel. nr.
  1.  mevr. G. Boschman     37 35 59
       mevr. J. Hulshof           37 88 91
  2.  mevr. E. Meijer            48 28 54
  3.  mevr. C. Lensink          37 24 14
  4.  dhr. F. van Doorn        37 27 00
  5.  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 - 12  mevr. G.H. Braam

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

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

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

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

Cantor-Organist: H.J. Meerdink, Mr.  Meinenweg 30,
7107 AN Winterswijk, tel. 0543 - 56 35 72
Organist:  B. Tieltjes, Sperwer 17
7132 EM Lichtenvoorde, tel. 843356
Vorming en Toerusting:  S. Tamminga, 
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

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

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

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

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

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

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

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

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

Predikant: vacant

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

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

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

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

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar
Abeelstraat 102  7101 LJ Winterswijk tel. 0543-53 85 25 
IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie
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Begraafplaats: W. Memelink, Akelei 2, 7152 JS Eibergen, 
tel. 0545 287818  
IBAN: NL 50 ABNA 0595375863

Kerkdiensten

Lichtenvoorde
zondag 1 maart, 2e zondag in de 40-dagentijd  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
 Doopdatum
Welkom: de heer Schutten
Deurcollecte: Voorjaarszendingweek (KIA)

zondag 8 maart, 3e zondag in de 40-dagentijd   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp, 
Viering Heilig Avondmaal, 
Kindernevendienst
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: Diaconaat (KIA)

woensdag 11 maart   
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp
Biddag voor gewas en arbeid.
Deurcollecte: St. Hope, project diaconie

zondag 15 maart, 4e zondag in de 40-dagentijd
10.00 uur ds. F. Th. Lunshof-Klein, Varsseveld
Welkom: de heer Van Lochem
Deurcollecte: 40-dagentijdcollecte (PKN)

zondag 22 maart, 5e zondag in de 40-dagentijd   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Onnink
Deurcollecte: 40-dagentijdcollecte (PKN)

zondag 29 maart, 6e zondag in de 40-dagentijd  
Palmzondag, AKZ-dienst, Kindernevendienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Orgelfonds

donderdag 2 april, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
19.30 uur  ds. J.J. Hinkamp
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Heilig Avondmaal in de Johanneshof, 
ds. J.J. Hinkamp, Deurcollecte: bloemenpotje
19.30 Evangelielezing met lectoren

zaterdag 4 april, Stille Zaterdag, 
Paaswake, Heilig Avondmaal
22.00 uur ds. J.J.Hinkamp
Deurcollecte: Eredienst

zondag 5 april, Eerste Paasdag, Kindernevendienst
10.00 uur  ds. J.J.Hinkamp
Welkom: de heer Van Lochem
Deurcollecte: Jeugdwerk

donderdag 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april om 19.15 uur

vespers in de Johanneskerk.

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken en is er tijdens 
de dienst kinderoppas aanwezig.

Groenlo

zondag 1 maart, 2e zondag in de 40-dagentijd
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk
Welkom:  de heer Wiggers
Deurcollecte:  Diaconie, Voorjaarszendingsweek
Er is koffiedrinken na de dienst.

zondag 8 maart, 3e zondag in de 40-dagentijd
10.00 uur ds. F.J. Helder, Winterswijk
3e zondag in de 40 dagentijd
Welkom: de heer Scheer
Deurcollecte: Diaconie, 40-dagentijd, Kerk in Actie

zondag 15 maart, 4e zondag in de 40-dagentijd
10.00 uur ds. H. Knol, Zutphen
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte: Diaconie, 40-dagentijd, Kerk in Actie

zondag 22 maart, 5e zondag in de 40-dagentijd
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom:  de heer Pleiter
Deurcollecte: Diaconie, 40- dagentijd, Kerk in Actie

zondag 29 maart, 6e zondag in de 40-dagentijd
10.00 uur ds. G. Heinen-Zemmelink
Welkom: mevrouw Bekkenutte
Deurcollecte: Diaconie, 40-dagentijd, Kerk in Actie

donderdag 2 april, Witte Donderdag
19.30 uur ds. M.H. Willems-Joosten, Heilig Avondmaal
Welkom: de heer Bragt
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie

vrijdag 3 april, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom: mevrouw Vennebekken

zaterdag 4 april, Stille Zaterdag
19.30 uur ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom: de heer Ter Horst

zondag 5 april, Eerste Paasdag
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom: de heer Klein Wolterink
Deurcollecte: Kerkvoogdij,  Jeugdwerk, Paascollecte
Er is koffiedrinken na de dienst

Taizé viering, NH kerk woensdag 11 en 22 maart 19.00 uur
Vespers op  zondag 1, 8, 15, 22 en 29 maart om 17.00 uur 
in de RK Calixtuskerk
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