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Kerkcafé

Pinksteren

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,

als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede

die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan;

een koele bries die zuivert.

                                                        Lied 691, Liedboek
 



Afscheid

Misschien een herkenbaar tafereel. Gezin met 
pubers. Een wervelwind met lange blonde ha-
ren stormt langs. Vanuit de gang roepend "doei 
mam". Om daarna nog twee keer 'doei-mam-
mend'  langs te vliegen. Brood vergeten. Fiets-
sleutel vergeten. Maar dan is ze toch echt ver-
trokken.  Grotendeels  tenminste.  Want  als  je 
haar  kamer inloopt is  ze er  nog wel.  Dekbed 

half op de grond. Overal kleren. Lamp laten branden. 
Je voelt haar aanwezigheid nog.
Of die buren die op vakantie gaan. Uitgebreid uitge-
zwaaid. Twee en een halve week naar Frankrijk.  En 
daar zijn ze alweer. Na een kwartier. Hadden ze de 
computer nou wel of niet uitgezet. Wel dus. En weer 
uitgebreid uitzwaaien. Weg zijn ze. Maar in gedach-
ten zie je  ze weer aan komen rijden.  Zie je  ze nog 
door de tuin lopen. Voel je hun aanwezigheid nog.

Zou het ook zo geweest zijn met die discipelen. Daar 
boven op die berg. Toen ze afscheid namen van Je-
zus.  Of  beter  gezegd  toen  Jezus  afscheid  nam van 
hen. Bij zijn Hemelvaart. Lang geleden. De bijbel ge-
pakt. Het meest duidelijke verhaal vinden we uitein-
delijk in de Handelingen. Geschreven door Lucas. In 
zijn evangelie schreef diezelfde Lucas hoe Jezus na de 
discipelen gezegend te hebben van hen heenging en 
opgenomen werd in de hemel.  Van Matteüs horen 
we de opdracht van Jezus om het goede nieuws te 
gaan vertellen, om de wereld in te trekken. Hoe hij 
hen niet langer aanspreekt als discipelen, maar apos-
telen. Mensen die op weg gestuurd worden. Marcus 
schreef er aanvankelijk niet over maar er werd later 
aan  zijn  evangelie  (onder  invloed  van  Lucas?)  een 
passage toegevoegd  over Jezus Hemelvaart.  Bij  Jo-
hannes vinden we er niets over. 

Hoe het  ook zij,  Jezus  ging weg.  Nam afscheid  van 
diegenen die de laatste jaren van zijn leven zo dicht 
bij  hem  geweest  waren.  Volgelingen.  Doei  roepen, 
zoals  hierboven,  was  niet  aan  de  orde.  Uitzwaaien 
ook niet. Meer verbazing. Een nog steeds niet begrij-
pen. Verbaasd en verdwaasd staan ze de lucht in te 
staren. Om uiteindelijk terug te keren naar Jeruzalem. 
En daar dat wonderlijke vervolg. Tien dagen later. Een 
wervelwind die door het huis trekt waar ze zijn.  Ze 
staan in vuur en vlam. Kunnen niet  anders dan vol 
zijn van wat ze leerden. Van Jezus. Over Jezus. Over 
God. 
Als ze aan het vertellen gaan is het net of Jezus nog 
bij hen is. Zo voelen zij dat. Zo ervaren ze dat.

Iedereen die afscheid  heeft  moeten nemen van ie-
mand die hem of haar lief was weet hoe dat voelt. Ie-

mand is er niet meer. En toch ook nog wel. Soms lijkt 
het wel of je die stem nog hoort. En kinderen zeggen 
bij  beslissingen: "Laten we het zus of  zo doen.  Dat 
zou pa ook gedaan hebben". Ze handelen nog in zijn 
geest  zeggen  we  dan.  En  daar  is  dat  ingewikkelde 
woord. Geest. Een woord, een begrip, onlosmakelijk 
verbonden  met  Pinksteren.  Misschien  ook  niet  zo 
heel erg ingewikkeld. Zoals die kinderen in de geest 
van hun vader handelen, zo wordt aan ons gevraagd 
in de Geest met een hoofdletter te handelen.  Wat 
die  Geest  inhoudt?  Liefde,  vreugde,  vrede, 
geduld,vriendelijkheid,  goedheid,  geloof,  zachtmoe-
digheid en zelfbeheersing.  Staat keurig voor ons op 
een rijtje in Galaten 5. 

Alle evangelisten hebben hun verhaal geschreven. Lu-
cas vervolgde het in de Handelingen. Er zijn verschil-
len. In tijdsbeleving. In accent. De evangelist Johan-
nes,  die  niet  over  de Hemelvaart  rept,  eindigt  met 
deze woorden: " als al zijn daden, een voor een, op-
geschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, 
te  klein  zijn  voor  de  boeken  die  dan  geschreven 
moesten worden". Ware woorden.

In Gods Geest handelen. In Jezus Geest. Die wel weg-
ging. Maar wiens aanwezigheid we nog kunnen voe-
len. Dat is wat ons gevraagd wordt met Pinksteren. 
Moeilijk? Soms wel misschien. Maar ook de belofte: 
ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.
                                                                                      marja

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

                                                (lied 691 vers 3)
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
Dat was het dan weer: Pasen. Een tijd lang leef 
je er in de kerk naar toe. En dan, voor je het 
weet, is het weer voorbij. Na een aanloop van 
veertig  dagen, van stil  staan bij  het lijden en 

sterven van onze Heer, is het de tijd om het feest te 
vieren van de opstanding. Daar hebben we op feeste-
lijke wijze vorm aan gegeven. Met eerst een lekker en 
een  uitstekend  verzorgd  Paasontbijt.  Dit  jaar  zelfs 
met  nog weer meer aanmeldingen.  Ik  zit  niet  vaak 
met zestig mensen aan de ontbijttafel! Met leuke ge-
sprekken, ‘opgewekte’ gezichten, en kinderen die ge-
noten van hun speciale Paasei (van chocola, hmmm!).

Daarna het inmiddels fleurige kruis in de kerk en een 
feestelijke dienst. De muzikale medewerking van Bas 
en Johan was weer een plezier om naar te luisteren 
en bij te zingen. Al met al een echte Paasviering!

Maar voor je het weet is het Paasfeest al weer afgelo-
pen. Eigenlijk best wel jammer. Want er zijn zoveel 
mooie Paasliederen! Maar misschien moeten we die 
dan maar vaker ook op andere momenten zingen. 
Maar ook al is het Paasfeest zelf voorbij, in de kerk 
mogen we nog rustig even doorgaan met het vieren 
van Jezus’ overwinning op de dood. Tot aan zondag 
31 mei, zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-een-
heid  van Vader,  Zoon en Heilige Geest,  is  de  over-
heersende kleur in de kerk wit. Het is de kleur van het 
licht van Pasen, de kleur van de nieuwe dag die aan-
gebroken is toen het graf van Jezus Christus openge-
broken werd. 

Wat dat betreft hebben we in de kerk nog wel even 
de tijd en de vrijheid om de diensten een feestelijk 
karakter te geven. Bovendien gaan we zo weer door 
naar het Pinksterfeest. Ik hoop dat we ook dan een 
hartverwarmend  feest  mogen  beleven,  waarin  het 
vuur van Gods Geest in ons mag aanwakkeren zodat 
we elkaar en anderen een stukje warmte mogen door 
geven, vanuit Gods liefde.

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp
4 en 5 mei: 70 jaar bevrijding

Dit jaar vieren we 70 jaar bevrijding. Op 31 maart was 
er  grote  belangstelling  voor de bevrijdingstocht  die 
door de Achterhoek (en Lichtenvoorde) trok.

Op 4 mei staan we stil bij het leed en verdriet en de 
verschikkingen van oorlogen. Tijdens de 4-mei bijeen-
komst, om 19.00 uur in de Bonifatiuskerk, zal onder-
staand gedicht, namens de kerken, worden voorgele-
zen door mevr. Els Grevers (voorzitter parochieraad 
van de RK Sint Ludgerparochie).

4 mei   naar een gedicht van Jannie de  Paauw
Wie was je,
jij, die daar alleen
ligt onder een koude steen,
een met naam getooide
ons onbekende soldaat?
 
Wie was je,
waar kwam je vandaan,
wie treurt 
om jouw zo kort bestaan?
 
Wie was je,
Jij die na zoveel jaren,
jouw geheim hier blijft bewaren,
en mij met vragen achter laat?
 
Wie je ook was,
ik wil mijn dank betonen
Eren de naamloze vaders, moeders,
dochters en zonen   
voor hun duur betaalde daad.
 
Wie je ook was,
ik dank God, voor jouw leven.
Het heeft ons de vrijheid en vrede gegeven.
Het beëindigde veel leed en kwaad.
 
Een bloem wordt gelegd
op een monumentale koude steen.
Vandaag gedenken wij…
en ben je even niet alleen.
 
Dat zij mogen rusten in vrede.
 

Pastorpraat  Gaatske Braam
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Meeleven met 
Meeleven met de zieken thuis of in verpleeghuis, met 
hen die een gemis te verwerken hebben, met hen die 
zorg kennen. Heel veel sterkte, kracht en Gods zegen 
gewenst. 
Met de jarigen van deze maand en degenen die een 
huwelijksjubileum  te  vieren  hebben,  een  hele  fijne 
vierdag gewenst.
Met hen die binnen de familie en / of vrienden – ken-
nissenkring afscheid hebben moeten nemen van een 
dierbare.

Ontvangen meeleven en waarneming ds. Hinkamp

Vanaf deze plek een woord van dank voor het meele-
ven dat ik ontving vanwege een gebroken rechter bo-
venarm. (4 april)  Bedankt voor de bloemen die na-
mens  u,  als  gemeente  en  kerkenraad,  werden  be-
zorgd. Daar maandag 20 april is gebleken dat ik aan 
de blessure geopereerd moet worden (hopelijk heeft 
als u dit leest de operatie plaats gevonden) neemt ds. 
Hinkamp voorlopig voor mij waar.

Een levenslied (830)

Leven is wachten  dagen en nachten  
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk.

Leven is vragen  wachten verdragen  
zwoegen en zwijgen  antwoorden krijgen 
waarom je niet vroeg.

Leven is lijden  niet te vermijden
onmacht verduren  eindeloos turen
naar komend licht.

Leven is dwalen  oude verhalen
speuren en zoeken  stoffige boeken
de sporen van God.

Leven is kijken  elkaar verrijken
opnieuw beginnen  leren beminnen
spontaan als een kind.

                                         Met een bemoedigende groet,
                                                                     Gaatske Braam

Kerkcafé in de Johanneshof

Op 15 april  was de Johanneshof de locatie voor de 
tweede editie van ons eigen Kerkcafé. Met de zelfge-
bakken taart van Erica was het een smakelijk begin. 
Al snel bleek dat het een goed initiatief is om zo open 
en eerlijk in gesprek te kunnen gaan over kleine en 
grotere levensvragen. 
Het  thema  ‘Gebeuren  er  nog  wonderen?’  gaf  vol-
doende stof tot gesprek. Moet je gelovig zijn om in 
wonderen te geloven? Of moet je misschien eerder 
goedgelovig  zijn?  Zo  kwamen  we  onder  andere  te 
spreken over wonderen, over bidden om genezing en 
bidden om kracht. Werd het dan geen zware avond? 
Nee, hoor! Het mooie is dat in gesprek met elkaar het 
alle kanten op kan gaan (en dat deed het dan ook). 
Conclusie: zeker voor herhaling vatbaar! En dat gaat 
volgend seizoen dan ook gebeuren. 
Dus: wordt vervolgd….

Hans Hinkamp

Ideeën Vrijwilligersavond Lichtenvoorde

Op de vrijwilligersavond in de Johanneshof vroegen 
we naar leuke suggesties voor een kerkdienst of een 
kerkelijke activiteit. 
Onlangs  kwam daar  nog een  idee  bij:  “Kunnen we 
nog weer eens een kerkdienst doen met daarna een 
nabespreking voor de liefhebbers?” We voegen het 
toe aan de lijst!
Heeft u ideeën? Geef het dan door. Dan kunnen we 
kijken wat we er mee kunnen/gaan doen.

Hans Hinkamp

Agenda Lichtenvoorde

05 mei Inloopmorgen 09.30 uur
08 mei Open Tafel 11.30 uur
13 mei Inloopmorgen 09.30 uur

Moderamen 20.00 uur
20 mei Inloopmorgen 09.30 uur

Verg. Kerkenraad 20.00 uur
27 mei Inloopmorgen 09.30 uur

                                                             

                        
   
In memoriam 
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mevrouw Geessink-Klein Poelhuis, Groenlo
Op 5 april 2015 overleed op de leeftijd van 92 
jaar mevrouw Harmina Gesina (Sina) Geessink-
Klein Poelhuis.  Zij  is de weduwe van de heer 
Gerrit  Geessink, die op 22 juli  1997 is overle-
den. Sina werd op 5 november 1922 als jongste 
in een gezin met 5 kinderen op een boerderij 
aan de Kempinkweg in Aalten geboren. Ze be-
zocht de lagere school en ging  vervolgens thuis 
in de huishouding aan het werk. De ziekte van 

haar  moeder  maakte  het  noodzakelijk  dat  ze  thuis 
bleef om haar te verzorgen. Haar grootste hobby was 
de paardensport en zij was dan ook lid van de plaat-
selijke rijvereniging. Zij leerde Gerrit Geessink uit Lie-
velde kennen en de vriendschap tussen beiden groei-
de uit tot een huwelijk dat op 20 mei 1952 burgerlijk 
en  kerkelijk  in  Groenlo  werd  gesloten  c.q.  ingeze-
gend. Gerrit en Sina gingen wonen op de boerderij 
’t Grotenhuis in de Muggenhoek in Lievelde. In tegen-
stelling tot de situatie in haar geboorteplaats was hier 
destijds nog geen elektriciteit. Het betekende dat zij 
hieraan erg moest wennen.  
Uit het huwelijk van Gerrit en Sina werden 4 kinderen 
geboren, terwijl de familie zich in de loop der jaren 
uitbreidde met 11 kleinkinderen en 7 achterkleinkin-
deren.  Sina  was  lief  en  zorgzaam  voor  haar  gezin 
maar ook bijzonder betrokken bij het boerenbedrijf. 
Zij was een ‘op en top’ boerin. Na het overlijden van 
haar  man Gerrit  verhuisde mevrouw Geessink  naar 
de Lepelstraat in Groenlo. Vanwege haar lichamelijke 
beperkingen(o.a.  blindheid)  was zij  in  de afgelopen 
jaren woonachtig in het woon- en zorgcentrum ‘De 
Molenberg’. Onlangs werd zij getroffen door een her-
senbloeding  waardoor  zij  praktisch  niet  meer  aan-
spreekbaar was.  De gedachtenisdienst werd op vrij-
dag 10 april 2015 gehouden  in de Oude Calixtuskerk 
in Groenlo. Kleindochter Sandra sprak een "in memo-
riam" voor oma uit. De overdenking sloot aan op de 
trouwtekst van destijds  uit het boek Ruth en wel de 
woorden die  Ruth aan het  adres  van haar  schoon-
moeder Naomi uitspreekt: "Uw volk is mijn volk en 
uw God is mijn God". Deze woorden drukken liefde 
en verbondenheid  uit  tot  God en tot  een geliefde. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats  op de oude 
begraafplaats  aan  de  Halvemaanweg  1  in  Groenlo. 
We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinde-
ren Gods nabijheid toe in de komende tijd. Moge de 
goede  herinneringen  aan  moeder,  groot-  en  over-
grootmoeder hen daarbij tot troost en steun zijn. 

Steven Kuijt 

Bloemengroet Lichtenvoorde

De bloemen uit de kerk zijn, 
als groet van de gemeente, gebracht bij:              
29 mrt. fam. Rendering –

Mellink in Aalten.
  5 apr.  mevr. Tieltjes,
              Molendijk 10.
12 apr. fam. Aalbers
              Breughelhof 7.
19 apr. mevr. Lubbers

Korte Rapenburgse     straat  3g.

 Verjaardagen Lichtenvoorde
19 mei  mevr. H.G. Kuiperij –

Florij, V. van Goghstr. 17
7131 VD, 85 jaar.

20 mei  de heer H.W. Stronks
Bachstraat 20
7131 AE, 81 jaar.

27 mei  mevr. J.H. Heusinkveld –
Wanrooy, Antoniushove
7131 CW, 98 jaar.

27 mei  mevr. G.J. Wamelink –
Geessink, Meekesweg 10
7134 PD, 95 jaar.

29 mei  mevr. D.C.B. Wijers –
Scholten, Gruttostraat 11
7132 dec, 76 jaar.

  1 juni   mevr. A.W. Oonk -
 Westerveld, Oude
 Winterswijkseweg 27
 7134 PD, 83 jaar.

  5 juni   De heer E.J. Wamelink
               Switbertushof   29
               7131 TA, 87 jaar.           

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag.
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare 
zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn.
Ook een gebaar van aandacht is welkom voor zieken 
en andere gemeenteleden die een steuntje zeker op 
prijs stellen.

Bloemengroet maart Groenlo
In de maand maart zijn de bloemen met een groet 
van onze gemeente bezorgd bij:
1 maartde heer Vennebekken
8 maartde heer Ter Horst
15 maart mevrouw Spekkink-Elburg
22 maart mevrouw Neerlaar
29 maart de heer en mevrouw Bekkenutte
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Kerkenraadsvergadering  van  25  maart 
2015, PKN Lichtenvoorde

Gedachtenisplaats Johanneskerk
Voor de gedachtenisplaats in de Johanneskerk 
geeft  de  kerkenraad  de  voorkeur  aan  het 
plaatsen  van  de  gedachteniswand  aan  de 
rechterwand, meteen bij binnenkomst kerk.
De vorm wordt een boom met bladmotief, op 
het blad komt dan de naam van de overledene 

te staan. 

Vacatures
Volgens  het  rooster  van  aftreden  van  kerken-
raadsleden zijn  eind dit  jaar  Carelien Lensink,  Sjors 
Tamminga, Jan Niewold  en Erik Schokkin aftredend. 
Carelien  Lensink  en  Erik  Schokkin  geven  aan  na 
respectievelijk 20 en 12 jaar te willen stoppen. Sjors 
Tamminga  gaat  nog  twee  jaar  door  en  ouderling-
kerkrentmeester Jan Niewold vier jaar. Namen voor 
nieuwe  ouderlingen/scriba   kunnen  worden 
doorgegeven aan het moderamen.

Vrijwilligersavond
De  vrijwilligersavond  is  prima  verlopen.  De  dames 
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman 
worden hartelijk  bedankt  voor  de organisatie.   Het 
goede nieuws is dat zij het volgend jaar wel weer wil-
len organiseren. De datum van de vrijwilligersavond 
volgend jaar is 26-2-2016.

Kerkrentmeesters
De opbrengst van actie Kerkbalans 2015 ligt iets lager 
dan de verwachte opbrengst. De actie is verder goed 
en  vlot  verlopen,  ook  als  gevolg  van  het  goed 
instrueren van de lopers kerkbalans. De verhuur en 
huuropbrengst  van  gebouwen  blijft  een  punt  van 
zorg.

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

                                                            Erik Schokkin, scriba

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

Stichting Mukwano Oeganda (Joanne Noordink)

In 2007 verbleef Joanne Noordink een half jaar in Oe-
ganda om daar vrijwilligerswerk te doen in een wees-
huis. Gedurende die tijd leerde zij daar veel bijzonde-
re mensen kennen. Vlak voor haar vertrek kwam daar 
een Oegandese pastor  bij:  Israel  Nabimanya,  waar-
mee  een  hechte  vriendschap  ontstond.  Na  terug-
komst uit Oeganda voelde Joanne de drang om vanuit 
Nederland  de  Oegandese  bevolking  structureel  te 
blijven steunen. In september besprak zij deze plan-
nen met pastor Israel die enthousiast raakte en mo-
gelijkheden zag.

In april 2007 verloor Israel zijn vader, die altijd domi-
nee geweest was en een klein kerkje had gebouwd 
met bomen en doeken. Op zijn sterfbed riep deze do-
minee zijn zoon Israel naar zich toe en vroeg hem om 
af te maken waar hij mee was begonnen. Israel be-
loofde zijn vader om zijn werk voort te zetten en de 
kerk en de gemeente op te bouwen. Een mooie basis 
om op verder te bouwen. Joanne bezocht Israel daar-
om in oktober om concrete plannen te maken en te 
kijken of er een stuk grond gekocht kon worden in 
Bushenyi, een district in het zuidwesten van Oeganda 
waar  pastor  Israel  opgroeide.

Door fondsenwerving in Nederland wordt er door de 
stichting  geld  bijeengebracht  om  de  levensomstan-
digheden en toekomstmogelijkheden van de Oegan-
dese bevolking te verbeteren. In overleg met de uit-
voerende kracht in Oeganda en de lokale overheid zal 
het  geld   worden  gebruikt  voor  het  opbouwen en 
ontplooien van projecten ten behoeve van:

 de verspreiding van Gods Woord
 het  bieden van onderwijs
 het  verlenen van onderdak en zorg aan hen 

die dit ontberen
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 het  geven van voorlichting over gezond-
heidszorg en preventie

 het  bieden van medische zorg
 het  opzetten van voedselprogramma’s
 het  aanleggen van infrastructurele voorzie-

ningen.

Meer informatie bekijk de website op: 

http://www.mukwano.nl/

Deurcollectes mei.

3 mei Missionair Werk en Kerkgroei (PKN)

Help de nieuwe kerk in Amsterdam-West
In 2009 begon Margrietha Reinders met pionieren in
Amsterdam.  Op haar  fiets  trok zij  door de stad en 
knoopte  gesprekken  aan.  Inmiddels  is  er  een  pio-
niersplek  ontstaan  waar  vooral  alleengaanden  een 
thuis vinden. Via de maandelijkse bijeenkomst in de 
Toog, vieringen en gezamenlijke maaltijden is er een 
echte gemeenschap ontstaan met zorg en aandacht 
voor de leefbaarheid in de buurt!

10 mei San Paulo

17 mei Plaatselijk Kerkenwerk

24 mei Zending (KIA)

Bijbellezen op de Krim
De Krimtataren vormen een minderheidsgroep op de 
Krim. Een Bijbel in hun eigen taal hebben ze dan ook 
niet,  althans  nog  niet.  Want  het  Institute  for  Bible 
Translation,  partner  van  Kerk  in  Actie,  brengt  daar 
verandering in! De afgelopen jaren is er hard gewerkt
aan het vertalen van de hele Bijbel en in 2014 kwam 
een gesproken versie beschikbaar. In 2015 moet de 
Bijbel gedrukt gaan worden.

31 mei Herold

Opbrengsten collectes maart

1 mrt Voorjaarszendingsweek (KIA)  € 64,12 
8 mrt Diaconaat (KIA)   € 42,30 
11 mrt Eigen project diaconie  € 41,17 
15 mrt 40dagentijdcollecte (PKN)  € 52,50 
22 mrt 40dagentijdcollecte (PKN)  € 94,19 
29 mrt Orgelfonds  € 73,60

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Stand van zaken betreffende de predi-
kantsplaats in Groenlo
Het  is  al  weer een tijd  geleden dat  we iets 
over  de  vacante  predikantsplaats  in  “Op 
Weg” hebben vermeld. Niet dat er in die tijd 
niets gebeurd is. Het begint er nu naar uit te 
zien dat er ook voor de buitenwereld schot in 

zit en gelukkig is het weer zover dat er wat vermeld 
kan worden.
We laten even in het kort de afgelopen anderhalf jaar 
de revue passeren.
Aangezien  we  na  het  emeritaat  van  Ria  Willems, 
waarschijnlijk  geen  predikant  meer  zouden  kunnen 
beroepen, hebben we ons ruim voordat zij met eme-
ritaat  ging,  aangemeld  bij  de  mobiliteitspool  in 
Utrecht.  De  mobiliteitspool  probeert  pas  afgestu-
deerde predikanten (proponenten) voor 1 tot 3 jaar 
te plaatsen in een gemeente, om daar ervaring op te 
doen. Tevens wordt een gemeente hierbij financieel 
ondersteund. De kosten om een proponent als predi-
kant aan te stellen, liggen dan ook veel lager dan in-
dien men zelf een predikant beroept.
Wij zouden een proponent voor ongeveer 70% kun-
nen  aanstellen.  Een  nadeel  is  dat  een  proponent 
maar voor maximaal 3 jaar in de gemeente blijft.
Tevens is de vraag of er in het bestand van de mobili-
teitspool een proponent te vinden is, die hier in de 
buurt van een gemeente woont of er eventueel naar 
toe wil verhuizen. 
Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn. We hebben mid-
den augustus met 1 persoon in Groenlo een gesprek 
gehad,  een  uitstekende  kandidaat,  die  graag  naar 
Groenlo had willen komen, maar aangezien ze kost-
winner is en haar kinderen nog naar school gaan, zou 
ze een volle baan moeten hebben. We hebben naar 
opvulling  tot 100% gezocht bij scholen in de omge-
ving etc. waar ze eventueel een aantal uren les zou 
kunnen geven. Maar toen dit niet snel genoeg lukte 
en ze naast Groenlo ook nog in twee andere gemeen-
ten beroepen werd heeft ze besloten naar  één van 
deze twee gemeenten te gaan.
Toen  er  verder  geen  kandidaten  meer  uit  de  pool 
kwamen, hebben we zelf nog eens om ons heen ge-
keken of  er voor ons  nog een andere mogelijkheid 
was.
En die bleek er te zijn,  we kwamen in contact  met 
een predikant die nog een aanvulling van ongeveer 
50% op zijn baan kon gebruiken. Maar aangezien de 
persoon voor in de vijftig was, bleek het beroepen 
voor ons niet haalbaar te zijn.
Het zou betekenen dat wij mogelijkerwijs  deze per-
soon tot aan zijn pensioen zouden moeten aanstel-
len.  Dit  zal  waarschijnlijk  voor  ons  financieel  niet 
haalbaar zijn. En hiervoor zouden wij dan ook geen 
solvabiliteitsverklaring krijgen.
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De afgelopen week hebben wij nog weer eens con-
tact gezocht met de mobiliteitspool, om te horen of 
zij nog iets voor ons konden betekenen.
Dit bleek niet het geval. Maar er kwam wel een kan-
didaat voor ons uit de bus, om eventueel te kunnen 
beroepen. We hebben deze week al een oriënterend 
gesprek met de kandidaat gehad. Het was voor beide 
zijden een prettig en positief gesprek.
De beroepingscommissie kan met haar  werk begin-
nen  zodra  wij  de  solvabiliteitsverklaring  ontvangen 
hebben.  Deze  moet  opnieuw  aangevraagd  worden 
aangezien  de verklaring  die  we hadden verlopen is 
(één jaar geldig).
Zodra  deze  binnen  is  kan  de  beroepingscommissie 
haar werk doen. 
Wij hopen u spoedig meer te kunnen vertellen.

Hans Bragt

Dodenherdenking 4 mei Lichtenvoorde

Op 4 mei a.s. herdenken we allen -burger zowel als 
militair- die sinds het begin van de Tweede Wereld-
oorlog wanneer of waar ook ter wereld, in het belang 
van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede voor allen, 
die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgeko-
men.
De herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid 
aan hen die het hoogste offer brachten, het is tevens 
een bezinning op heden en toekomst; het is een ap-
pèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de 
huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, 
racisme en onverdraagzaamheid. 

De herdenking wordt gehouden in de St. Bonifatius-
kerk, Rapenburgsestraat 23 te Lichtenvoorde.
De herdenkingsdienst, met medewerking van Harmo-
nie St.Caecilia o.l.v. mevr. Ira Wunnekink en organist 
de  heer Frans  Tomassen begint  om 19.00 uur.  Het 
programma is als volgt:

Thema “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind 
voor de toekomst”
-Instrumentale  opening door  Harmonie   St.Caecilia, 
Romance from “The Gadfly” van Dimitri Shostakovich 
-Welkomstwoord door de heer Henk Heinst, voorzit-
ter 4 mei comité Lichtenvoorde
-“Vergeten”, gelezen door de heer Henk Heinst
-Samenzang: ” Wij die met eigen ogen” 
-“Vrijheid”, gelezen door de heer Aloys Roemaat
-“Oorlog”,  gelezen  door  Bjarne  te  Brake  leerling 
groep 8 St.Jorisschool 
-”Pie Jesu”van Andrew Lloyd Webber gespeeld door 
Harmonie St. Caecilia 
-Toespraak door  mevrouw Marieke Frank, wethou-
der

-Samenzang: “ Opgeroepen tot de vrijheid” 
-“Herinnering”,  gelezen door Anouk Klein Goldewijk 
leerling groep 8 St.Jorisschool 
-“To my country” van Bernard Zweers, gespeeld door 
Harmonie St.Caecilia 
-“4 mei”, gelezen door mevrouw Els Grevers, namens 
de kerken
-Overzicht namen op de herdenkingsplaats in de Dijk-
straat voor alle Lichtenvoordenaren die door oorlogs-
geweld in de periode 1940-1050 zijn omgekomen in 
ons  land,  buitenland  en  Nederlands-Indië,  gelezen 
door  Jordy  Groot  Zevert  en  Iris  Otten,  leerlingen 
groep 8 St.Jorisschool
-Moment van stilte (staand)
-Samenzang: “Lied van de vrede”
-Vertrek

Na afloop van de herdenking in de St. Bonifatiuskerk 
is het de bedoeling dat men achter de trommelaars 
van harmonie St. Caecilia een stoet vormt. De stoet 
gaat naar het centrale bevrijdingsmonument aan de 
Dijkstraat. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld 
om bloemen bij het monument neer te leggen.
De trompettist van de Harmonie speelt The Last Post.
Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht ge-
nomen.  Onder  begeleiding  van  de harmonie  wordt 
vervolgens het 1e en 6e couplet van het volkslied ge-
zongen.

Vervolgens  gaat  men  naar  de  algemene  begraaf-
plaats, waar in het bijzonder de daar begraven gealli-
eerde vliegers in stilte zullen worden herdacht. Leer-
lingen van de Sint Jorisschool leggen bloemen op de 
23 graven van geallieerde vliegers. Verder worden de 
overige  aanwezigen  ook  in  de  gelegenheid  gesteld 
bloemen  neer  te  leggen.  Een  afvaardiging  van 
harmonie St. Caecilia speelt: "I pray for the power of 
love” van  Dimitri Bortninansky .
Mevrouw Marieke Frank, wethouder, houdt op de al-
gemene begraafplaats een korte toespraak.

Namens  het  4  mei  comité  Lichtenvoorde  wordt  u 
hiervoor van harte uitgenodigd bij aanwezig te zijn: 4 
mei 19.00 uur St. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 
23 te Lichtenvoorde.

                                                            Erik Schokkin, scriba
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Lichtenvoorde,  12  november 2014

Lieve
Beste onbekende soldaat.

Zoveel gedachten als ik je tegenkom. Voor een onbe-
kende  soldaat  ben  je  trouwens  behoorlijk  bekend. 
Wereldwijd. Talloos de plaatsen  waar je, naamloos, 
een plek  hebt gekregen.
Soldaat, had je een keus? Waar vocht je voor , voor 
de goede zaak? Wie bepaalde dat die zaak goed was? 
Of als  je  ergens tégen vocht,  wie bepaalde dat díé 
zaak slecht was? Werd dat soms bepaald door aan 
welke kant van de grens  je  werd geboren; aan jouw 
kant was het goed, aan de andere kant als het maar 
op jouw kant  leek ook,  maar  o  wee als  de  andere 
kant anders was. Dan was het daar eng. Slecht. Een 
slechte zaak! 
Onbekende  soldaat,  wie  waren  je  ouders?  Waar 
vocht je? Waarvóór?  Was je bang? Had je pijn mis-
schien? Vrienden? Idealen? Een vrouw? Een kind? Zo 
veel vragen.
Weet  je  dat  je  je  in  Engeland tussen koningen be-
vindt. Omlijst door klaprozen. Klaprozen rood als het 
bloed dat op de slagvelden vloeide. Weet je dat je 
graf in Griekenland bewaakt wordt door  soldaten die 
als ze elkaar aflossen wonderlijk vreemd bewegen, als 
in een dans, in even zo wonderlijke kleding; zó anders 
dan de plechtige uniformen en  stramme bewegingen 
van de militairen die bij je waken bij de muur van het 
Kremlin.  Herinner me dat  één  van de twee die  de 
wacht hielden in  Rome, bij  dat  ongelooflijk  schitte-
rende marmeren bouwwerk, stond te tollen op zijn 
benen. Kreeg de neiging om te blijven kijken tot hij 
omstortte  (misschien een te leuk feestje gehad de 
avond ervoor?), maar ik  wilde nog meer van Rome 
zien, dus vertrok.
 Zoveel oorlogen, zoveel plekken  waar je rust. Verte-
genwoordigend al die onbekenden, honderden, dui-
zenden,  tienduizenden,  honderdduizenden,  meer 
nog, die streden voor een in hun ogen goede zaak. Dit 
wil  ik  je zeggen: je hebt me aan het denken gezet. 
Over die goede zaak. Over wat die waard is. Over wat 
je daarvoor over moet hebben. En vooral over hóé te 
bepalen wat goed is.
Je  ziet,  ik  heb   'beste'  in  de  aanhef  veranderd  in 
'lieve'.  Al schrijvend over jou ben je me lief gewor-
den. In je kwetsbaarheid. In je twijfels die ook jij ge-
had moet hebben. In je angsten misschien. Je zorgen 
om thuis. Ik hoop zo dat ik werkelijk zal onderkennen 
wat  'de goede zaak'  inhoudt als ik ten strijde trek, 
me op de barricaden begeef. 
  
Lieve groeten, Marja

Protestantse Vrijwilligers Groep

Op 20 april was weer onze gezellige PVG middag. Me-
vrouw De Bruijn opende met een stukje uit de bijbel, 
daarna gebed en het samen zingen van een lied.
Hierna was er een lezing in het dialect met gedichten 
en verhalen. Mevrouw E. Kaemink uit Aalten verzorg-
de deze middag voor ons.
We dachten, er komt een wat oudere mevrouw met 
een knotje in het haar, maar niets van dat alles. Es-
ther  Kaemink  is  een  jonge  vrolijke  dame  met  een 
hoofd vol verhalen.
Alles vertelde ze in het dialect en het ging over een 
leuke fietstocht, een duivenverhaal, oude boze opa’s, 
nölende oma’s enzovoort. Wist u dat een mobieltje 
een  kuierdeusken  is,  dat  joggen  showsjaksen  is  en 
een  rollator  een  geiselkeurken?  Zo  had  ze  diverse 
voorbeelden.
De volgende PVG activiteit is op 1 juni a.s. Dit is de 
dag van ons reisje. We gaan met de bus naar de Ber-
kelbronnen in Billerbeck in Duitsland. Graag om uiter-
lijk 10.45 uur aanwezig zijn. De bus staat er dan ook 
en wel op de parkeerplaats van Albert Heijn.
U kunt zich nog opgeven tot en met 15 mei bij Nonja 
Kip. Bedrag is € 25,= per persoon.
Wilt u uw paspoort of ID kaart meenemen!

                                                       Een  vriendelijke groet,
                                              Truus de Bruijn-Timmerman

HVD verslag 16 april 2015 Groenlo

Voor de laatste keer dit seizoen, kwamen we in de 
Orangie  bij  elkaar  voor  een  boeiende  middag  die 
verzorgd zou worden door de heer Henk Lammers, 
met  de  prachtige  film  over  zijn  natuurtuin  DE 
WEERKAMP. Na het gebruikelijke kopje koffie of thee 
en  een  welkom  door  Ina  Slotboom  kon  Henk  zijn 
passie en liefde voor de natuur aan ons laten zien, 
middels   de  prachtige  film die  hij  maakte  door  de 
jaren heen. In 2004 werd een boerderijtje gevonden 
waar Henk samen met  zijn  echtgenote, zijn  droom 
kon  gaan  verwezenlijken.  De  schapenweide  werd 
omgetoverd tot natuurtuin, met grote kikkerpoel en 
een meanderend stroompje en vijver. Door de vorm 
en inrichting van de tuin kwamen de dieren vanzelf 
op de bessen, de zaden en de insecten af, en groeide 
er gestaag een paradijs voor vogels, vlinders, libelles, 
torretjes en alles wat groeit en bloeit.
Een andere grote hobby van Henk is fotograferen en 
filmen en  dat  heeft  geresulteerd  tot  het  prachtige 
resultaat van de film die we in 2 delen te zien kregen. 
"De  tuin  door  het  jaar  heen",  beginnend  bij  een 
prachtig  sneeuwlandschap  in  januari.  Wintergasten 
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als: groenling en goudvink en het puttertje ijverig op 
zoek naar voedsel. Heel spannend maken de buizerd 
en de torenvalk het door een prooi  te versmaden. 
Maar, zo nu en dan horen we ook de klanken van de 
vogels,  die het voorjaar inluiden.  Reebokken kijken 
nieuwschiering  vanuit  de rand naar  de ontluikende 
voorjaarstuin. Sleutelbloem en bosanemonen geven 
al wat kleur en het eerste vlindertje, het oranjetipje 
gaat  opzoek  naar  de  paarse  bloem  van  de 
judaspenning.  Geleidelijk  aan  verschuift  de  tijd  en 
komt er  steeds meer leven in  de brouwerij  zoals  , 
kikkervisjes, kevertjes, rupsjes voor de jonge vogels 
en meer kleur en hoogte in de tuin.
Het werd tijd voor een tweede kop koffie of thee om 
even bij  te komen van de overweldigende beleving 
van "het wonder der natuur".
Bij het gedeelte na de pauze, liepen we met beeld 
en  muziek  de  zomer  door  richting  herfst.  Bij  de 
aanleg is er gevarieerde beplanting aangebracht en 
heeft de tuin een grote wal gekregen met heesters, 
bomen en struiken, die geliefd zijn bij de vogels en 
andere  dieren.  Er  zijn  kasten  gemaakt  voor 
roofvogels en zo waren we zelfs op kraamvisite bij 
de torenvalk. De zomertuin heeft nu volop kleur en 
de bloemen worden bezocht door allerlei insecten, 
vlinders, sprinkhanen, vele soorten libelles en veel 
meer.  De distelvlinder is  terug uit  Marokko en in 
september  zien  we  de  ijsvogel  na  een  mislukte 
poging toch nog een visje scoren. De herfstkleuren 
komen in beeld en de eekhoorn pikt een lap mee 
om haar winternest aan te kleden.Een buizerd eet 
een aalscholver en de gramsvogel neemt nog wat 
vitaminen  van  de  bes  van  de  Gelderse  roos.We 
gaan  geleidelijk  aan  richting  winter  en  zijn  weer 
terug bij het sneeuwlandschap, het jaar weer rond. 
We kunnen echt zeggen dat we deze middag even 
"het paradijs  op aarde hebben gezien".  Dat werd 
beloond  met  een  warm  applaus  voor  Henk 
Lammers  waarvoor  Ina  Slotboom  hem  hartelijk 
bedankte  en  beloonde  met  een  bloemetje  en 
envelop.  Het  was  een  zeer  interessante  en 
leerzame middag.

1 juni  is  er nog het gezamelijke  reisje met P.V.G. 
van Lichtenvoorde en de H.V.D. van Groenlo naar 
de  Berkel-bronnen  in  Billerbeck  Duitsland.U  kunt 
zich  opgeven  bij  Ina  Slotboom  tel.  0544-462660. 
Kosten € 25 per persoon.
Denkt u eraan een identiteitsbewijs mee te nemen?

Namens  het bestuur van de HVD,
Nancy Corts-Stunnenberg

Groenlo Paasontbijt

Afgelopen Paarmorgen is een traditie in ere hersteld: 
het paasontbijt in onze kerk! Toen het idee in de ker-
kenraad werd geopperd, was het nog niet duidelijk of 
er nog belangstelling voor zou zijn.
Met name de laatste week voor Pasen kwamen de 
aanmeldingen en konden we 30 gasten aan tafel ver-
welkomen.

Er was een rijk gevulde tafel met diverse broodjes, 
krentenbrood, matzes, jam in twee smaken, hagel-
slag, kaas, ham en natuurlijk eieren! Op zaterdag was 
de tafel al gedekt en op zondagmorgen werden de 
broodjes en eieren op tafel gezet. Als extra verziering 
stonden er ook vaasjes met bloemen op tafel. Al met 
al een vrolijk gezicht.

Tegen half negen druppelden de mensen binnen en 
zocht iedereen een plekje aan tafel. Het was gezellig 
en iedereen sprak op geanimeerd met elkaar. Om on-
geveer half tien begonnen we met het opruimen van 
de tafel, zodat we om 10 uur met nog meer mensen 
de Paasdienst konden vieren.
We kijken terug op een geslaagd en gezellig paasont-
bijt. Hartelijk dank aan de organisatoren Hans en 
Martha Bragt.

Ankie

Jaarverslag 2014  Commissie van Beheer
10



Begraafplaats ‘Vredehof’ 

In dit artikel gaan we in het kort in op het jaarverslag 
over  2014,  vastgesteld  in  de  vergadering  van  31 
maart jl  en aan het slot verzoeken wij u ons ook in 
2015 financieel te steunen in de kosten van het alge-
meen onderhoud van de begraafplaats.

Jaarverslag 2014
Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de 
Wet op de Lijkbezorging en een (nieuw) reglement, 
welke op 1 december 2011 werd vastgesteld door het 
college van Kerkrentmeesters.
De tarieven zijn in 2014 niet verhoogd. Wel is beslo-
ten per 1 januari 2015 een geringe verhoging toe te 
passen en in de huurrechten, alsmede het algemeen 
onderhoud, een onderscheid aan te brengen tussen 
leden en niet leden van onze kerkelijke gemeente.
Er zijn in 2014 12 personen begraven (in 2013:11). Er 
was  tweemaal  een  bijzetting  van  een  asurn  (in 
2013:1)  en er  waren (evenals  in  2013)  geen asver-
strooiingen.
In 2014 kwamen de huurrechten van 22 graven voor 
verlenging in aanmerking. Betrokkenen werden daar-
over geïnformeerd.  In 10 gevallen werd tot verlen-
ging overgegaan, terwijl voor 4 graven nog op een de-
finitief antwoord van de huurder wordt gewacht.
Op de begraafplaats is naar schatting nog ruimte voor 
ongeveer 45 nieuwe graven, 6 urnengraven en 8 ur-
nengraven met kelder.
Een  toekomstige  uitbreiding  van  de  begraafplaats 
wordt gedacht op nu nog voor agrarische doeleinden 
in gebruik zijnde grond richting de Kapelweg. In het 
nieuwe  bestemmingsplan  ‘buitengebied  Oost  Gelre 
2011’ heeft de gemeente Oost Gelre daarmee geen 
rekening gehouden. Het is de bedoeling in de eerste 
helft van 2015 een concreet verzoek om uitbreiding 
bij  de  gemeente  Oost  Gelre  in  te  dienen.  Vooraf-
gaand aan dat verzoek is er in 2014 al archeologisch 
onderzoek uitgevoerd, alsmede is er een quick scan 
gedaan met betrekking tot  de flora en fauna.  Over 
het inrichtingsplan is (ambtelijk) overleg met de ge-
meente gestart.
Aan het algemeen onderhoud is ook dit  verslagjaar 
weer  veel  aandacht  besteed,  zoals  het  onkruid  vrij 
houden van de paden, het verrichten van snoeiwerk, 
het onderhoud aan alsmede het vervangen van hees-
ters en bomen en het verrichten van kleine repara-
ties. Voorts werd besloten de grasmaaier begin 2015 
in te ruilen.
Meerdere  gemeenteleden  en  niet-gemeenteleden 
hebben het afgelopen jaar informatie gevraagd over 
de mogelijkheden tot begraven en de kosten daarvan 
op begraafplaats ‘Vredehof’.

Met betrekking tot de inkomsten en de uitgaven over 
2014 is het volgende te melden.

Inkomsten:
Vrijwillige bijdragen t.b.v. 
algemeen onderhoud €   4.400,-
Aankoop grafrechten €   4.875,-
Verlengingen €   4.062,-
Grafdelven/verwijderingsbijdrage/
afkoop algemeen onderhoud € 13.846,-
Rente €       819,-

Uitgaven:
Werktuigenvereniging Barlo €       515,-
Pacht €         57,-
Grafdelven €   3.500,-
Onderhoud/materiaal €   2.800,-
Diversen (tuinman, verzekeringen) €   5.065,-

Vrijwillige bijdrage
Het afgelopen jaar ontvingen wij een bedrag van 
€ 4.400,- als vrijwillige bijdrage in de kosten van het 
algemeen onderhoud van de begraafplaats. Daarvoor 
zijn  wij  de  gevers  uiteraard  zeer  erkentelijk.  Mede 
door  die  bijdrage zijn  wij  in  staat  de begraafplaats 
goed te onderhouden en gezien de reacties  zijn de 
bezoekers van de begraafplaats daarover ook tevre-
den. Dat willen wij graag zo houden en om die reden 
ook dit jaar weer het vriendelijk verzoek aan u een 
vrijwillige bijdrage over te schrijven  op ons IBAN re-
keningnummer  NL13RABO  03361.63.797  ten  name 
van  de Beheerscommissie  begraafplaats  ‘Vredehof’. 
Met een overschrijving bespaart u onze vrijwilligers 
veel  werk, doordat zij  dan minder kwitanties bij  de 
betrokken personen behoeven aan te bieden.

Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt 
u   daarmee  terecht  bij  onze  secretaris.  Het  regle-
ment, de tarieven en de samenstelling van de com-
missie zijn te raadplegen op de website:
www.pkn-lichtenvoorde.nl

             Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’
                                                          J. Niewold, secretaris
              tel. 0544-372245 email: j.niewold@upcmail.nl
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Nederlands Bijbelgenootschap

Ervaren, ontdekken en doorgeven
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel 
dichtbij
Het  Nederlands  Bijbelgenootschap  brengt  de  Bijbel 
dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs 
maken we het  mogelijk  dat mensen in binnen- en 
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorge-
ven. Dat doen we voor volgende generaties, in ande-
re talen en in nieuwe vormen.

De belangrijkste doelen van het Nederlands Bijbelge-
nootschap zijn:
• de Bijbel vertalen
• de Bijbel beschikbaar stellen
• begrip van de Bijbel bevorderen
• de relevantie van de Bijbel laten ervaren
De  Bijbel  is  oorspronkelijk  geschreven  in  het  He-
breeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit 
de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de 
Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NB-
G-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieu-
we Bijbelvertaling. In het najaar van 2014 kwam de 
Bijbel  in  Gewone Taal  uit.  Daarnaast  ondersteunen 
we bijbelgenootschappen in  andere  landen bij  ver-
taalprojecten.

De Bijbel beschikbaar stellen
Het NBG wil ervoor zorgen dat iedereen die dat wil 
kan beschikken over een begrijpelijke bijbel in de ei-
gen taal. Het NBG werkt daarbij samen met de Bijbel-
genootschappen wereldwijd. Zo kregen vorig jaar in 
Guatemala-stad  duizenden  kinderen  een  bijbel  en 
toegang tot een zondagsschool met het programma 
Grow and Learn. Ook kwam er een Bijbelvertaling in 
de Togolese taal Mina en wordt er gewerkt aan een 
vertaling voor Ossetië.

Begrip van de Bijbel bevorderen
De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. 
Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die 
voor  de moderne lezer  lastig  te  begrijpen zijn.  Het 
NBG wil een brug staan tussen de bijbelse brontek-
sten en de behoeften van Bijbellezers. Dat doen we 
met  vertalingen,  lezingen,  blogs,  boeken  en  work-
shops over de Bijbel. Ook de website debijbel.nl le-
vert op dit gebied een belangrijke bijdrage.

De relevantie van de Bijbel ervaren
De Bijbel raakt je. Al is het boek al eeuwen oud, toch 
geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het 
denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? 
En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat 
zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog 

steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het le-
ven!  Uw steun is nodig!
Wereldwijd hebben nog lang niet alle christenen een 
bijbel in de eigen taal. En ook aan nieuwe generaties 
in Nederland willen we de Bijbel doorgeven. Het NBG 
vraagt daarom iedereen die liefde heeft voor de Bij-
bel het werk te steunen door lid te worden.
Meer informatie op:
www.bijbelgenootschap.nl

                                Namens de werkgroep van het NBG
                                                     Ineke Beestman-Hoitink

Samen eten en samen vieren.

Ook dit jaar weer een gezellige start van de paasdag. 
Jong en oud genoot van een feestelijk ontbijt.   Alle 
soorten eieren op tafel. Gekookt,gebakken, chocola. 
(Zal duidelijk zijn welke leeftijd het geluk had die laat-
ste te vinden op het bord!). 

En na die mooie start een feestelijke dienst. Met aan 
het eind de boodschap van Pasen weer op de stoep 
van de kerk. Een kruis bedolven onder bloemen. 
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Van Pasen naar Pinksteren.

Vijftig dagen is het van Pasen naar Pinksteren. Pink-
steren heeft te maken met het Griekse woord pentè-
ostè dat vijftig betekent.

De zondag voor Pasen, op Palmpasen, maakten we 
palmpasenstokken . Dan denken we aan de dag dat 
Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed. De palm-
pasenstok is in de vorm van een kruis. Het kruis is het 
symbool voor het kruis waar Jezus aan stierf. Omdat 
mensen met palmtakken zwaaiden bij de intocht van 
Jezus zien we nog vaak palmtakken als versiering. Het 
broodhaantje doet  denken aan het  breken van het 
brood dat Jezus deed toen hij de laatste maaltijd had 
met zijn leerlingen. En het herinnert aan de haan die 
kraaide toen Petrus voor de derde keer zei dat hij Je-
zus niet kende. Op goede vrijdag vroeg in de ochtend.
Eieren zijn  het symbool van nieuw leven. De dertig 
rozijnen die soms aan de palmpasenstok worden ge-
regen  staan  voor  de  dertig  geldstukken  die  Judas 
kreeg  voor  het  verraden  van  Jezus.  Tegenwoordig 
worden  vaak  andere  snoepjes  of  zoutjes  gebruikt. 
Een krans of kroon betekent dat Jezus koninklijk is. 
Koning van de wereld, en van het rijk van God.

Een week later was het Pasen …………….en wat doen 
we dan?Lekker paasontbijtje en dan eitjes zoeken in 
de kerk. De leiding van de kindernevendienst  had de 
eitjes goed verstopt  want de eitjes op de preekstoel 
nam dominee Hans mee naar huis. Daarna  werden 
we  in  drie  groepen  verdeeld  en  moesten  we  een 
moeilijke paasquiz  zien te winnen.

Tot slot hebben we nog even gelummeld (balspel).

Op 14 mei is het Hemelvaartsdag . Dat is de dag dat 
we eraan denken dat Jezus terugging naar God. Na-
dat hij , na zijn opstanding uit de dood, nog verschil-
lende keren zijn leerlingen bezocht.   

Data volgende kindernevendiensten:
Zondag    26 april KND XXL  
Zondag    24 mei  pinksteren

Nog iets  over Pinksteren.
Na de dag dat Jezus naar de hemel ging bleven de 
leerlingen  dus  alleen.  Tien  dagen  later  is  het  heel 
druk in Jeruzalem. Joden uit het hele Romeinse rijk 
zijn samengekomen om te vieren dat ze de Thora, de 
wet van God, kregen. de leerlingen zijn op deze dag 
ook bij elkaar, en dan voelen ze plotseling een hele 
harde windvlaag. Dat is de Geest van God. De Heilige 
Geest die in hen komt. Ze gaan de straat op en begin-
nen in allerlei  vreemde talen hardop te praten.   Ze 
vertellen over de grote daden van God en zijn zoon 
Jezus.  En weet je wat zo bijzonder is? De mensen  
kunnen hen allemaal zomaar verstaan. Ook al spre-
ken die eigenlijk allemaal verschillende talen. 

De heilige geest wordt vaak afgebeeld als een duif
Die op de mensen neerdaalt. 
Daarom  de  volgende  knutselopdracht…………… 
vouw zo veel mogelijk duifjes, en neem die met 
pinksteren mee naar de kindernevendienst.

Data volgende kindernevendiensten:
zondag 26 april KND XXL
zondag 24 mei Pinksteren
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Hieronder de tekening van de duif.
Tot ziens,
                              de leiding van de 
kindernevendienst .
                            

T

Giften

Ontvangen via mevrouw J. ter Haar € 10,= en via me-
vrouw T. de Bruijn € 20,= bestemd voor de ouderling 
bloemendienst.
Hartelijk dank!

Kledinginzameling

De kledinginzameling in de maand mei is op zaterdag 
de 30e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Weh-mer-
hof, Rentenierstraat 20.

De Protestantse Kerk en de Solidariteitskas.

Binnenkort zult u een brief ontvangen met daarin het 
verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas van de 
PKN. Gemeenten die bij de PKN horen en die het niet 
op eigen kracht redden kunnen een bijdrage vragen 
uit deze kas. Dit is altijd tijdelijk. Zo dragen we samen 
en delen we met elkaar. Eén van de ontvangers is bij-
voorbeeld het koopvaardijpastoraat. Maar ook plaat-
selijke gemeenten kunnen om steun vragen. Zo biedt 
de solidariteitskas als een gemeente niet meer draag-
krachtig  is  de  expertise  van  een  gemeenteadviseur 
om met die gemeente te kijken wat er aan verande-
ringen in het beleid aangebracht kunnen worden. 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- .
Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de 
Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is voor onze 
eigen gemeente. We hopen dat u bij wilt dragen aan 
het de opbouw van de eigen gemeente, en het bo-
venplaatselijk werk van de Protestantse Kerk. 
Meer weten over de solidariteitskas? Stel de vragen 
die u hebt aan uw kerkenraad. Of kijk op de PKN site, 
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.  
                                                          
                                                           de kerkrentmeesters 

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 S. Tamminga tel. 37 27 52

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

Hillie Ikink-Lankamp   tel.  377300

Het volgende nummer. . .  
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komt uit in de week voor zondag  7 juni 2015. Kopij moet 
uiterlijk maandag  25 mei 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

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

Lichtenvoorde

zondag 3 mei   
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: Missionair Werk en Kerkgroei PKN

zondag 10 mei
10.00 uur ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten
Welkom: de heer Schutten
Deurcollecte: Sao Paulo

zondag 17 mei   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Viering Heilig Avondmaal
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Plaatselijk kerkenwerk

zondag 24 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Pinksteren, kindernevendienst
Welkom: de heer Wildenbeest
Deurcollecte: Zending (KIA)

zondag 31 mei   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: Herold

zondag 7 juni   
10.00 uur ds.  J.R. Jonk, Geesteren
Welkom: de heer Schutten
Deurcollecte: Werelddiaconaat (KIA)

Elke zondag is er na de dienst 
koffiedrinken in de Johanneshof.
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.  

Kindernevendienst op zondag  24 mei

Groenlo

zondag 3 mei
10.00 uur ds. F.J. Helder, Winterswijk
Welkom: mevrouw Bekkenutte
Deurcollecte: Diaconie, missionair werk en 
kerkgroei
Na de dienst is er koffiedrinken

zondag 10 mei
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: de heer Bragt
Deurcollecte: Diaconie, project diaconie

zondag 17 mei
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: mevrouw Vennebekken
Deurcollecte: Kerkvoogdij, onderhoud 
begraafplaats

zondag 24 mei, Pinksteren
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk
Welkom: de heer Ter Horst
Deurcollecte: Diaconie, Pinksterzendingsweek

zondag 31 mei
10.00 uur ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten
Welkom: de heer G. Wiggers
Deurcollecte: Kerkvoogdij, eigen gemeente

zondag 7 juni
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk
Welkom: de heer Scheer
Deurcollecte: Diaconie, werelddiaconaat
Na de dienst is er koffiedrinken

woensdag 13 mei
19.00 uur Taizé viering in de RK kerk

woensdag 27 mei
19.00 uur Taizé viering in de RK kerk
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