
!
!
!

!
!
!

!
!
april&2014&
!
In!dit!nummer:!
!
Afscheid!ds.!Ria!Willems!
!
Via!Dolorosa!
!
Pasen!
!
!
!
!
!
!

!
!

! ! ! ! ! Pasen!
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Nu!moet!gij!allen!vrolijk!zijn.!
De!bomen!zingen!in!de!tuin,!

het!lege!graf!verzwijgt!het!niet,!
de!mond!geopend!voor!het!lied.!!

!
Wij!willen!zingen!dat!Hij!leeft,!

Hij!leeft!die!God!gehoorzaamd!heeft,!
zijn!graf!staat!ledig!in!de!tijd,!
het!is!een!mond!vol!zaligheid,!

Lied!628!
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Leven,!wat!is!dat!eigenlijk?!!
!
Vast! herkenbaar.! Je! ziet! op! een! schoolplein!
kinderen!spelen!en!denkt:!'Heerlijk!dat!jullie!dat!
hier! kunnen.! Geniet! maar! lekker.'! En! tegelijk!
komen!tvLbeelden!op!je!netvlies!van!kinderen!in!
Aleppo!die!bij!een!bominslag!met!schrik! in!hun!
ogen!zeggen:!'die!was!dichtbij'.!Kinderen!in!een!
Nederlandse! wijk! waar! geen! speelveldje! met!
hele! speeltoestellen! te! bekennen! is.! Kinderen!
opgroeiend! in! ! een! armoedig! opvangtehuis! in!
OostLEuropa.! En! ga! zo! maar! door.! Dat! is! toch!
geen!leven,!denk!je!dan.!

!
Trouwens,! beelden! van! volwassenen!die! van!gekkigL
heid!niet!meer!weten!waar!ze!mee!bezig!zijn!hebben!
hetzelfde!effect.!Volwassenen!die!als!hun!voetbalclub!
verliest! vinden! dat! ze! de! spelers! mogen! belagen,!
door! te! schelden! en! die! zelfs! fysiek! aanvallen.! VolL
wassenen! die! roepen! dat! er! in! Nederland! geen! arL
moede! bestaat.! Volwassenen! die! zich! laten! opzweL
pen! en! schreeuwend! duidelijk! maken! dat! zij! het! alL
leenrecht!op!hun! land!hebben.!Zo! raar.!Zo!helemaal!
niet! zoals! het! leven! bedoeld! is.! Zo! onwellevend.! Zo!!
onwelLlevend.!
!
Leven.!Wat! is! de! essentie! ervan?!De!diepste!bedoeL
ling?! Valt! niet!mee! om! dat! in! een! paar!woorden! te!
zeggen.!Het! heeft! te!maken!met!het! recht! om!er! te!
zijn.! Geen! recht! dat! je! eist! en! afdwingt.! Maar! een!
recht!dat! je,! als! het! goed! is,! gekregen!hebt.! Toen! je!
geboren!werd.!Toen!het!leven!je!gegeven!werd.!!
!
Recht.!Ook!al!zo'n!moeilijk!begrip.!Het!heeft!te!maken!
met!rechtvaardigheid.!Met!recht!doen.!Met!jou!als!je!
aan!anderen!recht!doet.!Met!anderen!als!ze!aan! jou!
recht! doen.! Zodat! zowel! jij! als! die! ander! tot! zijn! of!
haar!recht!kan!komen.!Valt!lang!niet!altijd!mee,!maar!
waar!dat!lukt,!als!dat!lukt,!mag!je!spreken!van!!LEVEN!
met!hoofdletters.!
!
En! dan,! dan! kan! ik! er! niet! omheen.! Dan! zie! ik! een!
naam.!Van!een!feest.!Paasfeest.!Eraan!verbonden!een!
naam!van!een!mens.!Een!welLlevende!mens.! Levend!
voorbeeld.! Jezus.! Als! iemand! heeft! laten! zien! wat!
leven!inhoudt,!wat!de!diepste!bedoeling!ervan!is,!dan!
is!Hij!het.!LEVEN! is! recht!doen!aan!mensen.!Mensen!
aanzien.!In!de!ogen!kijken.!Mensen!ruimte!geven.!Een!
luisterend!oor.!Maar!ook!opstaan!en! je!stem!verhefL
fen!als!je!onrecht!ziet.!Opstaan.!!In!de!benen!komen.!
Letterlijk!en!figuurlijk.!!!
Daar! is!moed! voor! nodig.!Daar! is! geloof! voor! nodig.!
Geloof! in! het! goede! dat! het! kwaad! overwint.! Laten!
we! samen! het! goede! gaan! zaaien.! Opstandig! tegen!
het! kwade.! Opstandige! mensen! worden.! OpstanL
dingsmensen.!!

Als! het! niet! anders! kan! misschien! met! stemverhefL
fing.!Of!stilletjes.!Probeer!de!moed!niet! te!verliezen.!
Spreek! elkaar!moed! in.! En! vergeet! nooit:! Ook! drupL
pels! op! een! gloeiende! plaat! kunnen! goed! terecht!
komen.!!
!
Pasen.!Opstandingsfeest.! Feest! van!het! leven.! Leven!
dat! gevierd!mag!worden.! Nu! nog!met! vallen! en! opL
staan.!Met!blijdschap!overspoeld!door!verdriet!soms.!!
Leven,! geen! afgedwongen! recht.!Maar! een! gegeven!
cadeau.!Ons!door!God!zelf!gegeven.!
!
Voor! Pasen! eerst! nog! met! elkaar! de! weg! lopen! er!
naartoe.! Met! Avondmaal! op! Witte! Donderdag! en!
Avondmaal!op!Stille!Zaterdag.!Wetend!van!Pasen!de!
drinkbeker! omhooghoudend,! elkaar! als! het! ware!
toeroepend:!Op!het!LEVEN!!
!
Goede!paasdagen!gewenst.! ! !
! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!marja!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Brood!des!levens!
!
Niemand!heeft!U!ooit!gezien.!
Liefde!is!uw!naam.!
!
Brood!des!levens!heet!die!knecht!
die!uw!kind!genoemd!wordt,!
Jezus,!kind!uit!Nazaret.!
!
Liefde,!zegt!Gij,!is!te!doen.!
Werk!in!ons,!dat!wij!U!doen.!
Licht!ons!op,!dat!wij!U!zien.!
!
Dat!wij!leven!wat!geleefd!moet.!!
Dat!wij!doen!wat!moet!gedaan:!
recht!voor!ieder!mensenkind.!
!
Brood!voor!ieder!kind!van!mensen.!
Vrede,!en!een!nieuwe!wereld.!
!
En!de!dood!zal!niet!meer!zijn.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Uit:!'Godweet!komt!het!goed'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!van!Huub!Oosterhuis)!
!
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Pastorpraat!ds.!Hinkamp!
!

Langzaam! maar! zeker! wordt! steeds! meer!
duidelijk!dat!we!de!winter!(die!eigenlijk!nooit!
een!echte!winter!werd!)!nu! toch!echt!achter!
ons!hebben!gelaten.!
Eén! blik! in! de! tuin! maakt! duidelijk! dat! de!
kleur! aan!het! terugkomen! is.!Het! eerste! lenL

teblad! kleurt! voorzichtig! onze! appelboom.!Wat! verL
der! opvalt! is! dat! de! vogels! zich! weer! laten! horen.!
Allemaal!tekenen!dat!de!lente!doorbreekt.!

!
Zo! is! de! natuur,! in! zekere! zin,! een! spiegel! van! het!
kerkenwerk.! Ook! in! de! kerk! gaat! de! tijd! hard.! Nog!
enkele! zondagen! in! de! 40Ldagentijd! en! dan:! PaL
sen!Feest! van! de! opstanding,! feest! van! een! nieuw!
begin.!
Voor!mij! betekent! het! ook! een! voorlopig! einde! van!
een! prachtig! seizoen! van! Vorming! en! Toerusting.! Er!
waren! vele! inspirerende! avonden,! met! boeiende!
sprekers!en!goede!onderwerpen.!
!
Wat! mijzelf! zeker! bij! zal! blijven! zijn! de! spannendeL
ontmoetingen! rond! het! boek! Wandelen! over! het!
water,! van! Carel! ter! Linden.! Het! was! een! zoektocht!
naar! een! (op)nieuw! verstaan! van! betekenis! achter!
oude!bijbelse!woorden.!!

!
Het! waren! intensieve! ontmoetingen,zowel! voor! de!
bezoekers!als!voor!mijzelf.!Eens!te!meer!werd!duideL
lijk!hoeveel!behoefte!er! is!aan!nadenken!over!zingeL
ving,! in! een! open! sfeer.! Samen! zoeken! naar! opbouL
wende! theologie! en! geen! louter! afbraak! van! oude!
denkbeelden.! Bij! dezen:! dank! voor! alle! hartelijke!
reacties!en!alle!positieve! inbreng!! Ik!hoop!dat!we!er!
volgend! seizoen!een!passend! vervolg!op! kunnen!geL

ven.! Achter! de! schermen! ga! ik! alvast! op! zoek! naar!
een!prikkelend!vervolg!!
!

Nog!maar!net!bekomen!van!deze!activiteit! stond!de!
volgende! grote! klus! op! de! agenda.! Eén! week! lang!
stond! alles! in! het! teken! van! de! Via! Dolorosa;! Een!
kruisweg,! kruiswegstaties,! in! het! teken! van! pesten.!
We!hebben!een!fantastische!week!gehad,!met!prachL
tige! ontmoetingen! met! kinderen,! leerkrachten,! geL
meenteleden!en!zomaar!voorbijgangers!!Drie!scholen!
(160! kinderen)! zijn!met! groep! 7! en! 8! op! bezoek! geL
weest.! En! bij! iedere! nieuwe! groep! waren! er! weer!
kostbare!en!ontroerende!momenten.!!
!

Het! is! heel! bijzonder! hoe! kinderen! tussen! de! opL
drachten! door! (of! tijdens! de! opdrachten)! je! in! verL
trouwen! nemen.! Openhartige! verhalen! over! gepest!
worden.! Maar! ook! trots! als! ze! het! pesten! een! halt!
hebben! kunnen! toeroepen.! Samen! ontdekken! hoe!
dun! de! scheidslijn! soms! is! tussen! plagen! en! pesten.!
Ondervinden! wat! vertrouwen! in! een! ander,! samen!
dingen!doen,!soms!de!situatie!kan!veranderen.!Ook!in!
de! grootste! bullebak! schuilt! vaak! een! heel! klein! en!
vooral! angstig! hartje.! En! samen! er! iets! van! ontdekL
ken:!pesten!is!stom!(ongelooflijk!stom)!en!zó!zinloos!!

!

Het!feit!dat!een!kerk!aandacht!schenkt!aan!dit!thema!
werd!heel!positief!ervaren.!Het!project! is! zeker!voor!
herhaling! vatbaar.! Dus! wat! mij! betreft! nodigen! we!
over! twee! jaar! een! nieuwe! lichting! uit! en! dan! verL
wacht!ik!zeker!meer!scholen.!
!

Zo! waren! er! de! afgelopen! periode(naast! de! doorL
gaande!zaken!en!vieringen)!dus!verschillende!behoorL
lijk! inspannende! activiteiten.! Maar! gelukkig! waren!
het!ook!activiteiten!die!energie!geven!!
!

Wat! er! nu! in! de! agenda! staat?! Eerst!maar! eens! aan!
de! slag!met! de! diensten! rond! Pasen.! Er! staan! weer!
heel! wat! diensten! op! het! programma,!met! voor! elk!
wat!wils.!Van!ingetogen!vieringen!naar!een!feestelijk!
Pasen!! En! hierbij! wens! ik! iedereen! al! vast! een! heel!
gezegende!Paastijd!!
!

met!een!opgewekte!groet,!ds.!Hans!Hinkamp!
!
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Afscheid!dominee!WillemsBJoosten,!Groenlo!
!
Zondag! 23! februari! 2014! heb! ik! afscheid!mogen! neL
men!als!predikante!van!de!gemeente!Groenlo.!!
De!kerk!was!mooi!gevuld!en!dan!voel!je!dat!je!gedraL
gen!wordt.!
!

Het!was!een!hartverwarmende!dienst!vooral!door!de!
aanwezigheid! van! veel! gemeenteleden,! kerkenraad,!
H.V.D.! en! kindernevendienst,! collegae,! broeders! en!
zusters!uit!de!RK!parochies,!de!Oecumenische!Raad,!
familie,!vrienden!en!buren.!
!

Zoveel! mensen! met! wie! ik! door! de! jaren! heen! een!
band!heb!mogen!opbouwen.!Met!wie! ik! lief!en! leed!
heb!mogen!delen.!
!
Het!koor!“The!Voices”!zorgde!samen!met!onze!orgaL
nist! Joop! Abbink! voor! de! muzikale! omlijsting,! met!
liederen!die!voor!mij!veel!betekenen.!

Als!verrassing!zong!Kim!van!Sonderen!psalm!139.!
!

Na!de!dienst!waren!er!de!toespraken!van!Sjors!TamL
minga,!Peter!Müller!en!Hans!Bragt,!!
Daarna!tijd!voor!ontmoeting!onder!het!genot!van!een!
hapje!en!drankje.!!
!

Daarvoor!wil!ik!de!commissie,!die!dit!alles!heeft!georL
ganiseerd!bedanken.!
Samen!met!Ben!kan!ik!terugkijken!op!een!mooie!dag!
en!op!mooie!jaren!in!Groenlo.!!
!
Ook! namens! Ben! wil! ik! u! allen! hartelijk! bedanken!
voor! uw! aanwezigheid,! de! vele! lieve! woorden! en!
kaarten!bloemen!en!cadeaus.!!!
!

Lieve!mensen!dank!voor!alles.!
Ria!!WillemsLJoosten!

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

Pastoraat!Kerkelijk!Werker!Gaatske!Braam!
!

Bezoekwerk!
Mocht! u,! op! korte! termijn,! prijs! stellen! op! een! conL
tactmoment! met! mij,! ! dan! kunt! u! dit,! rechtstreeks!
aan!mij,!of!via!uw!ouderling!of!contactpersoon,!laten!
weten.!!
!

Meeleven!met!
Alle!zieken!in!het!ziekenhuis,!verpleeghuis,!!de!zieken!
thuis!en!de!mensen!om!hen!heen,!heel!veel!kracht!en!
Gods!nabijheid.!!
Voor!de!komende!tijd!het!volgende!gedicht!van!MaL
rinus!van!den!Berg:!!
!

PASEN!IN!JOUW!LEVEN!
Er!is!in!het!verhaal!van!ons!leven!soms!een!knik.!
Het!gaat!anders!dan!je!gedacht!had:!
een!verlies!treft!je,!!
een!vriend!gaat!van!je!heen,!
je!huwelijk!valt!uit!elkaar,!
contacten!lopen!dood.!
Je!eigen!levensverwachting!loopt!vast,!
je!komt!alleen!te!staan.!
Je!moet!op!je!oude!dag!je!huis!verlaten.!
Je!meest!geliefde!wordt!dodelijk!ziek.!
Op!de!weg!van!je!leven!ligt!een!steen!!
die!onverzettelijk!lijkt.!
Wie!zal!hem!wegrollen?!
!

Op!diezelfde!weg!kun!je!iemand!ontmoeten:!
iemand!spreekt!je!aan,!!
iemand!tikt!je!op!de!schouders,!
een!woord!raakt!je!hart.!
De!steen!komt!in!beweging.!
Je!kijkt!niet!in!een!donker!gat,!maar!je!ziet!licht.!
Je!voelt!je!uitgenodigd,!!
je!voelt!nieuwe!kracht!komen.!
Het!litteken!blijft,!!
maar!de!wond!heelt.!
!
Je!bent!opnieuw!aanwezig.!
!

!Tijdens! mijn! bezoeken! merk! ik! dat! er! vaak! meegeL
leefd!wordt!met!hen!die!het!lichamelijk!moeilijk!hebL
ben,! die!weten! dat! geen! genezing!meer!mogelijk! is,!
die!een!operatie!moeten!ondergaan,!in!spanning!zijn!
van!uitslagen,! nog! altijd! die! naaste(n)! nog! steeds! zo!
missen.!Mooi!dat!wij,!als!gemeente,!buren,!dat!wij!als!
mens! die! onverzettelijke! steen! in! beweging! mogen!
proberen! te! houden,! door! er! voor! elkaar! te! zijn! als!
handen!en!voeten!van!God.!Dit!alles!met!Gods!kracht.!
!
Een!goede! tijd!naar!Pasen!met! aansluitend!het! !OpL
standingsfeest!gewenst.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Met!een!hartelijke!groet!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaatske!Braam!
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In!memoriam!Dora!Johanna!(Nannie)!ter!Avest!–!
Bloemers,! echtgenote! van! Henk! ter! Avest,! geB
boren!te!Lichtenvoorde!op!28!juni!1948,!overleB
den!te!Holten!op!8!maart!2014.!

!
Nannie!werd!als!derde!meisje!geboren! in!het!
gezin!Bloemers!te!Lichtenvoorde.!Na!de!dochL
ters!werd! er! nog! een! zoon! geboren.! In! 1990!
trouwde!zij,!in!de!Johanneskerk,!met!Henk!ter!
Avest! uit! Rijssen! en! ze! gingen!wonen! in!HolL
ten.! Haar! dochter,! schoonzoon! en! kleinzoon,!
wonend! in! Lichtenvoorde,! betekenden,! naast!
haar! man,! veel! voor! haar.! Nannie! ter! Avest!
stond! voor! iedereen! klaar,!was! zorgzaam.! Ze!

genoot! van! de! kleine! dingen,! samen! dagjes! uit,! geL
noot!van!de!natuur!en!van!hun!tuin.!Vorig! jaar!werd!
er!een!kwaadaardige!tumor!in!haar! lichaam!ontdekt,!
een!periode!van!kuren!brak!aan!en!werd!er!gevochL
ten! tegen!deze! ziekte.! Een! strijd!die!uiteindelijk!niet!
te! winnen! was.! Zaterdag! 8! maart! overleed! Nannie.!
Dankzij!de!zorg!van!haar!man,!de!familie!en!de!thuisL
zorg,!kon!ze!tot!het! laatst! in!haar!vertrouwde!omgeL
ving!blijven.!Toen! ik!kennis!met!haar!maakte!was!ze!
inmiddels!afhankelijk!van!alle!zorg!en!ik!heb!toen!de!
liefdevolle! handen! van! de! mensen! om! haar! heen!
mogen!zien.!!Korte!tijd!daarna!ging!haar!conditie!heel!
snel! achteruit! en! overleed! zij! op! zaterdag! 8! maart.!
Voor!de!dienst!van!Woord!en!gebed!zijn!de!woorden!
gelezen! van! Psalm!23.! Een! Psalm!waarin!David! over!
zijn!God!spreekt!als!een!herder.!Een!goede,!zorgzame!
en! betrokken! herder.! Een! God! die! erbij! is,! tijdens!
hoogte! –! en! dieptepunten,! zelfs! voorbij! de! grenzen!
van!de!dood.!De! troost! voor!de! familie!mag! zijn!dat!
ze! erop! mogen! vertrouwen! dat! hun! echtgenote,!
moeder! en! oma! mocht! gaan! naar! de! God! die! ons!
mensen!nooit!los!laat,!dat!zij!mocht!gaan!naar!de!God!
die!er!als!een!herder!voor!haar!was,!en!als!een!herder!
wil!zijn!voor!hen!die!achterblijven.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaatske!Braam!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

In!memoriam!Isa!Wessels!
Toch&nog&onverwacht,&&
maar&met&alles&erop&en&eraan&
ben&je&van&ons&heengegaan.&
Je&hebt&ontzettend&dapper&gevochten&
voor&je&jonge&leventje,&
maar&je&kans&was&zo&klein.&
We&zijn&erg&trots&en&blij&
dat&we&jouw&papa&en&mama&mogen&zijn.&
!

Dag&lief&meisje…&
We&hadden&je&zo&graag&leren&kennen&
en&zullen&je&nooit&vergeten&

!

Deze!woorden!schreven!Ralph!en!Linda!Wessels,!LijsL
terbesstraat! 11,! in! het! geboorte! –! en! overlijdensbeL
richt!van!hun!dochter!Isa,!geboren!op!5!maart!2014.!
!

Maandag!10!maart!waren!we!in!de!besloten!kring!van!
familie! en! vrienden! bij! elkaar! in! crematorium! BerL
kenhove! in!Aalten,! voor!het! voortijdige!afscheid!van!
Isa!Wessels,!dochter!van!Ralph!Wessels!en!Linda!LuiL
ten.! Op! 5! maart! is! ze! geboren! in! het! ziekenhuis! in!
Nijmegen.! Haar! tere! en! kwetsbare! lichaampje! had!
het! leven! toen!al! los!moeten! laten.!Al! in!een!eerder!
stadium!kwamen!er!ernstige!problemen!aan!het!licht.!
Een!hartafwijking,!en!een!groeiachterstand!die!gaanL
deweg! alleen!maar! toenam,! beperkten! haar! levensL
mogelijkheden.!Uiteindelijk!bleek!het!teveel.!
!

Met! heel! veel! aandacht! en! liefde! was! het! afscheid!
even! indrukwekkend! als! ingetogen.! Een! stijlvol! geL
maakte!fotocompilatie!van!Isa,!haar!ouders!en!grootL
ouders,!gemaakt!door!de!stichting!Earlybirds!VlinderL
kindjes,!brachten!veel!ontroering!teweeg.!
!

In! woord! en! gebed! droegen! we! Isa! over! aan! Gods!
ontferming,!in!de!verwachting!van!een!ander!zijn.!Dat!
de! troost! van! het! geloof! en! de! steun! van! trouwe!
vrienden!Linda!en!Ralph!en!hun!ouders!mag!begeleiL
den!in!deze!moeilijke!en!verdrietige!tijd.!
!

ds.!Hans!Hinkamp!
!
!
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In!memoriam,!bijrage!uit!Groenlo!
Harmina!Johanna!DonselaarBGeessink!
!
Donderdag!6!maart!2014!waren!we,! in!een!druk!beL
zochte! Oude! Calixtuskerk,! bij! elkaar! voor! een! dankL
dienst!voor!het!leven!van!Mina!Donselaar!L!Geessink.!
Al!was!ze!klein!van!stuk!en!oogde!ze!breekbaar!toch!
regen!de! jaren!van!haar! leven! zich!gestaag!aan!één.!
Dat!ze!met!haar!95!jaar!steeds!iets!meer!moest!inleL
veren!deed!haar!verdriet.!Maar! ze!kende!zeker!haar!
goede!momenten.!In!de!Molenberg!had!ze!een!goed!
onderkomen.!Misschien! had! ze! nog! heel! wat! ouder!
kunnen!worden!maar!een!hersenbloeding!luidde!haar!
levenseinde!in.!
!
De!Oude!Calixtuskerk!was!voor!haar!bekend! terrein.!
Niet!alleen!vanwege!de!kerkdiensten!maar!ook!door!
het! kosterschap! waar! ze! jarenlang! samen! met! haar!
man! vorm! aan! gaf.! Ze! was! belangstellend! naar! het!
wel! en! wee! van! anderen,! met! voorop! de! kinderen,!
kleinL!en!achterkleinkinderen.!Voor!de!jongere!geneL
ratie!was!“oma!Foi!Foi”!een!lieve!oma!en!overgrootL
moeder.!!
!
Een!rondje!lopen!met!de!rolstoel!door!de!stad,!of!een!
ritje!met!de!auto!door!een!vertrouwde!omgeving:!het!
waren!de!kleine!dingen!die!haar!goed!deden.!
!
Het!overlijden!van!haar!man!Jan!(15!jaar!geleden)!en!
schoonzoon! Rens! (7! 1/2! jaar! geleden)! grepen! haar!
erg! aan.! Maar! ze! was! van! een! generatie! die! opgeL
groeid!was!met!de!schouders!er!onder!zetten.!
En!dat!deed!ze!dan!ook.!Ook!na!het!ernstige!ongeval!
van!haar!man.!Ze!sloegen!zich!er!samen!door!heen.!
!
Haar! kinderen!hadden!met! ‘herinneringen!aan!moeL
der!en!oma’!en!een!gedicht!een!herkenbare!en!ontL
roerende!inbreng!bij!het!afscheid.!
De!woorden!van!haar! trouwtekst!getuigden!van!een!
God!die!mensen!draagt!op!hun!weg!door!het! leven.!
Zo!heeft!ze!het!ook!zelf!ervaren.!
In! dát! geloof! en! vertrouwen!mogen!wij! haar! geborL
gen!weten!in!Gods!ontferming.!
Dat!haar!kinderen,!kleinL!en!achterkleinkinderen!zich!
getroost!mogen!weten!door!de!steun!van!het!geloof!
en! door! de! trouwe! steun! van!mensen!die! betekenis!
voor!hen!hebben.!!
!
ds.!J.J.!Hinkamp!(i.v.m.!predikantsvacature!Groenlo)!

!
!
!
!
!
!
!

In!memoriam;!bijdrage!uit!Groenlo!
Clasina!Susanna!Adriana!van!BovenBMeijer.!!
!
In! de! leeftijd! van! 91! jaar! is! donderdag! 20! februari!
2014! in! de! Molenberg! overleden!mevrouw! Clasina!
Susanna!Adriana!van!BovenBMeijer.!!
Wie!Clasien!gekend!heeft!zal!haar!herinneren!als!een!
sterke! vrouw.! Als! predikantsvrouw! was! ze! voor! Jan!
een! enorme! steun.! In! de! pastorie! was! je! altijd! welL
kom.! Ze! was! zorgzaam! en! attent.! Ze! was! zoals! dat!
bijbels!heet:!een!hulp,!helper!voor!haar!man.!!
Toch! was! ze! niet! onderdanig.! Heel! sterk! was! haar!
besef!dat!man!en!vrouw!gelijkwaardig!zijn.!Het!femiL
nistisch!gedachten!goed!was!uit!haar!hart!gegrepen.!
Ze!had!haar!eigen!ideeën!en!stak!dat!niet!onder!stoeL
len!of!banken.!!
Zo!heeft!ze!in!elke!gemeente!haar!stempel!gedrukt!in!
positieve!zin,!want!ze!was!kritisch!meelevend.!!
!
Na! het! emeritaat! van! Jan! zijn! zij!weer! teruggekeerd!
naar! Groenlo! en! woonden! met! veel! plezier! op! de!
Molenaar.! Toen! het! niet!meer! ging! en! beiden!meer!
zorg!nodig!hadden!verhuisden!ze!naar!de!Molenberg.!
Clasien!was!tevreden!en!dankbaar.!Lang!bleef!ze!beL
trokken! bij! de! gemeente! en! de! gemeenteleden.! Ze!
was!attent!en!als!er!iets!was!kreeg!je!een!telefoontje!
of!een!kaartje.!!
!
Na! het! overlijden! van! Jan! ging! ook! haar! geheugen!
achteruit.!Toen!zij!een!paar!weken!geleden!een!herL
senbloeding! kreeg! was! het! duidelijk,! ondanks! haar!
kracht!en!haar!wil!tot!leven!kon!ze!dit!niet!meer!redL
den.!Ze!is!rustig!ingeslapen.!!
!
Ze! zal! door! haar! kinderen,! kleinL! en! achterkleinkinL
deren!gemist!worden.!Wat!blijft!zij!de!mooie!herinneL
ringen! aan! een! sterke,! liefdevolle! vrouw.! Tijdens! de!
dienst! van!Woord! en!Gebed! hebben!we! gelezen! uit!
het! boek! Spreuken:! Een! sterke! vrouw,! wie! zal! haar!
vinden.!Zij!is!meer!waard!dan!alle!edelstenen.!!
Haar!kinderen,!kleinL!en!achterkleinkinderen!en!allen!
die! haar! hebben! gekend! zijn! dankbaar! dat! ze! deel!
hebben!mogen!hebben!aan!haar!leven.!
!
Moge! zij! getroost! worden! en! kracht! vinden! in! het!
geloof.!!
We!wensen!hen!allen! veel! kracht! en!Gods!nabijheid!
toe!in!de!tijd!die!komt.!
!

Ds.!M.H.WillemsLJoosten!
!
!
!
!
!
!
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Bloemengroet!Lichtenvoorde!
!
De!bloemen!uit!de!kerk!zijn,!als!
groet!van!de!gemeente,!gebracht!bij!
23!feb.!!familie!!Aalbers,!
! Franciscanerhof!!8.!
!!2!mrt.!!Lars!Geessink,!
! !Oostermeenweg!!1a.!
!!9!mrt.!!de!heer!Bosch,!
! !Dr.!Schaepmanstraat!25.!
16!mrt.!!mevr.!Konink,!
! !G.!!Bomansstraat!25.!
23!mrt.!!de!heer!Geurink!,!
! !Brederodepad!!5!.!
! !!
Verjaardagen!
!
16!april!mevr.!H.A.!Beernink!–!
! Heuzinkveld,!!
! Bilderdijkstraat!!5,!!!!!
! 7131!NH,!78!jaar.!
16!april!mevr.!T.!Gillissen!–!
! Heesbeen,!
! Rossinistraat!!10,!
! 7131!GH,!84!jaar.!
16!april!mevr.!J.A.!Hondorp!–!
! Hijink,!Nieuwe!Maat!3a,!
! 7131!EK,!88!jaar.!
22!april!mevr.!G.E.!Holsbeeke!–!

Neerhof,!!!Switbertushof!!29.!
7131!TA,!92!jaar.!

22!april!mevr.!L.!Naber!–!Jagt,!
! Nieuwmarkt!!117,!
! 7131!LJ,!85!jaar.!
22!april!de!heer!G.H.!te!Kronnie,!
! Antoniushove!!k.!105,!
! !!
!Begin!mei!zijn!jarig:!
!!1!mei!!de!heer!G.B.!Schieven,!
!!!!!!!!!!!!!!7136!MS!!Zieuwent,!!
! 75!jaar.!
!!2!!mei!!mevr.!G.!Geessink!–!
! !Schepers,!
! !Oostermeenstraat!!1,!! !
! !7134!RK!Vragender.!
!!2!mei!!de!heer!B.H.!Scholten,!
! Patronaatsstraat!!16/05.!
! 7131!CG,!85!jaar.!
!

U! allen! wensen! wij,! met! familie! en! vrienden,! een!
goede!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! geL
meente! krijgen.! Dit! gebaar! van! aandacht! schenken!
geldt! ook! voor! zieken! ! en! anderen! die! een! steuntje!
nodig!hebben.!

Bloemengroet!Groenlo!
!
In!de!maand!februari!2014!gingen!de!bloemen!In!met!
een!groet!van!onze!gemeente!naar:!
!

2!februari! mevrouw!T.!Spin!
9!februari! mevrouw!J.!Wegink!
16!februari! mevrouw!Kim!van!Sonderen!
23!februari! dominee!WillemLJoosten!
!

Kruiswegstaties!!Op!weg!naar!Pasen.!!
Donderdag!10!april!komt!Pastoor!Pikkemaat!
uit!Vragender!in!de!Johanneshof!. !
!

In!deze!tijd!van!voorbereiding!op!het!Paasfeest!staan!!
op!10!april!de!kruiswegstaties!in!het!licht.!In!voornaL
melijk!katholieke!kerkgebouwen!kun! je!ze!vinden!en!
nodigen!ze!uit!om!het!lijden,!sterven!en!!verrijzen!van!
Jezus!te!gedenken.!Maar!deze!14!staties!kunnen!ook!
de! verschillende! staties! van! ons! eigen! leven! zijn.! In!
deze!bijeenkomst,!voorafgaand!aan!de!Goede!Week,!
zullen!we! ingaan!op!de!achtergronden!van!de! kruisL
weg!en!er!zelf!ook!één!nader!bekijken,!in!een!beeldL
meditatie.!!
De! avond! wordt! geleid! door! pastoor! Casper! PikkeL
maat!van!de!R.K.!Parochie!Sint!Ludger.!!!!!!!!!!!!!!
!
Toegang!gratis,!!Koffie/!thee!€!1.00!!
Geeft!u!zich!even!op?!Dan!houden!wij! rekening!met!
u.!Natuurlijk!bent!u!altijd!welkom.!
Datum:!10!april!
Tijd:!20.00!L!22.00!uur!
Plaats:!Johanneshof!.!!!
Voor! informatie! en! opgave! Sjors! Tamminga! ,! tel:!
0544L372752,!mail:!sjors.tamminga@kpnmail.nl!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!de!Commissie!Vorming!en!Toerusting!
!
Agenda!Lichtenvoorde!
!

2!april! ! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
! ! Bijbelkring! ! 10.00!uur!
6!april! ! Vesper! ! ! 17.00!uur!
9!april! ! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
! ! V&T!
! ! Pastoor!Pikkemaat! 20.00!uur!
11!april!! Open!Tafel! ! 11.30!uur!
13!april!! Vesper! ! ! 17.00!uur!
14!april!! PVG!vergadering! 14.00!uur!
16!april!! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
18!april!! HA!!Adelaarswiek! 17.00!uur!
23!april!! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
! ! Ouderlingenberaad! 20.00!uur!
24!april!! Vergadering!‘Herold’! 20.00!uur!
28!april!! PVG!middag! ! 14.30!uur!
! ! KRM!vergadering! 20.00!uur!
30!april!! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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Kerkenraadsvergadering!van!!19!maart!2014!
PKN!Lichtenvoorde!
!
Op!Weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In! het! verleden! is! afgesproken! om! periodiek!
commissies,!organisaties!uit!ons!midden!uit! te!
nodigen! voor! een! gedachtewisseling! met! de!
kerkenraad! en! om! elkaar! te! informeren.! In!
deze! vergadering! is! Marja! Koster! van! de!
redactie!van!Op!Weg!te!gast.!
De! redactie! Op! Weg! vergadert! voor! elke!
uitgave,! is! eindverantwoordelijke! voor! al! dan!
niet! plaatsen! van! teksten,! corrigeert! waar!
nodig!taalL!en!stijlfouten!en!is!niet!meer!(zoals!

vroeger)! verantwoordelijk! voor! de! financiële!
afwikkeling.! De! maandelijkse! oplage! is! 450! (360!
Lichtenvoorde! en! 90! Groenlo).! Het! contract!met! de!
huidige!drukker!loopt!in!augustus!af,!er!worden!nu!bij!
twee! drukkers! offertes! opgevraagd!
(kerkrentmeesters! handelen! dit! af).De! redactieleden!
werken! met! plezier! aan! de! nummers! van! Op! weg!
maar! versterking! van! de! redactie! is! gewenst.! De!
kerkenraad!en!redactie!is!geïnteresseerd!in!de!vragen!
die!leven!t.a.v.!wat!wordt!goed!gelezen?,!wat!missen!
we?,! wat! is! overbodig?! Dit! kan! mogelijk! worden!
meegenomen!in!de!enquête!die!V&T!gaat!uitvoeren.!
De! kerkenraad! is! er! mee! eens! dat! de! kerk! via! het!
kerkblad! zich! ook! meer! naar! buiten! mag! richten:!
breed!maatschappelijk!geörienteerd.!!
!

Plaatselijke!regeling!
De! nieuwe! plaatselijke! regeling! is! vastgesteld.!Meer!
informatie!hierover!in!de!volgende!Op!Weg.!
!

Archief!
Het!archief!van!de!hervormde!gemeente! is!ondergeL
bracht! in! het! streekarchief! Doetinchem! (het! betreft!
de! periode! 1625L1983).! De! stukken! na! 1983! (herL
vormde! gemeente! en! na! 1L7L2007! PKN! LichtenvoorL
de)!zijn!opgeslagen! in!verschillende!kasten!en!dozen!
in! de! kerk! en! dit! komt! niet! overeen! met! zoals! het!
moet.!Het! is!belangrijk!om!iemand!aan!te!stellen!die!
sturing! gaat! geven! aan! de! archiefvorming.! KerkrentL
meesters! stellen! hiervoor! nog! duidelijke! richtlijnen!
op.!Een!werkgroep!kan!vervolgens!aan!de!slag!met!de!
daadwerkelijke!archivering!van!de!relevante!stukken,!
dit!kan!dan!bijvoorbeeld!een!wekelijkse!bijeenkomst!
zijn! van! een! ochtend! of! een!middag.! GeïnteresseerL
den! kunnen! zich! hiervoor! (te! zijner! tijd)! aanmelden.!
Het!archief!van!de!gereformeerde!kerk!Lichtenvoorde!
(1933L2007)! is! up! to! date! en! ondergebracht! in! het!
streekarchief!Doetinchem.!
!
Vredehof!
De! kerkrentmeesters! hebben! ingestemd! met! het!
voorstel! van! de! Commissie! Beheer! Vredehof! voor!
uitbreiding! van! de! begraafplaats! boven! ruiming.! Er!

wordt! nu! contact! gelegd! met! de! gemeente! OostL
Gelre! over! wat! nodig! is! voor! de! procedure! uitbreiL
ding.!
!

Actie!Kerkbalans!
Voor!actie!kerkbalans!zijn!662!adressen!bezocht.!Van!
525! is!een! toezegging!ontvangen,!dit!aantal!kan!nog!
iets! oplopen.! Totaal! toegezegd! bedrag! tot! nu! toe!
bedraagt!€!80.166,L.!Dit! is! zeer!positief!en!bemoediL
gend.!!
!
Vrijwilligersavond!
De! vrijwilligersavond! op! vrijdag! 7! maart! is! prima!
verlopen.!Complimenten!voor!de!organisatie!!!

!
!
Ouderlingen!en!wijkcontactpersoon!
Bij! wijken! die! geen! ouderling! hebben! is! er! formeel!
voor! de! wijkcontactpersoon! geen! rol! weggelegd! bij!
de! uitvaart! van! een! gemeentelid! uit! die! wijk,! maar!
wordt! er! beroep! gedaan! op! een! ouderling! uit! een!
andere!wijk.! De! kerkenraad! besluit! dat! in! dergelijke!
gevallen! vanuit! de! kerk! naast! de! dominee! en! een!
ouderling! ook! de! wijkcontactpersoon! mee! komt! bij!
de!uitvaartdienst.!!
!

Oecumene!
Zaterdag! 4! oktober! is! er! een! oecumenische! dialectL
dienst! in!de!Bonifatiuskerk! in!Lichtenvoorde.! In!deze!
Franciscusviering! mogen!mensen! hun! huisdier! meeL
nemen.!
!

Rondvraag!
Gaatske!Braam!merkt!op!dat!er!geen!vrouwen!in!het!
moderamen! zitten.! Dit! klopt,! maar! liefhebbers!
mogen! zich! uiteraard! hiervoor! altijd! beschikbaar!
stellen.! Desgewenst! kan! men! gewoon! een! keer!
aanwezig! zijn! om! te! kijken! wat! het! nou! precies!
inhoudt.!
!

Vragen?!
Heeft!u!vragen!naar!aanleiding!van!het!verslag!van!de!
kerkenraadsvergadering?!U!kunt!altijd!contact!opneL
men!met! de! scriba! of! een! ander! lid! van! de! kerkenL
raad.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Erik!Schokkin,!scriba!
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De!diaconie!van!Lichtenvoorde!heeft!de!volgenB
de!projecten!ondersteund:!
!
Wycliffe!Bijbelvertalers!
Wycliffe!Bijbelvertalers!heeft!als!doel!dat!ieder!mens!
op! deze! wereld! toegang! krijgt! tot! de! Bijbel,! Gods!
Woord,!in!zijn!eigen!taal.!
Wycliffe! Bijbelvertalers! geeft! hiermee! invulling! aan!
de! zendingsopdracht! in! Mattheüs! 28:19! om! het!
Evangelie!aan!alle!mensen!bekend!te!maken.!
Jezus! heeft! Zijn! volgelingen! opgedragen! om! het!
Evangelie!te!brengen!aan!alle!volken,!om!hen!te!leren!
wie!God!voor!hen!wil!zijn!en!wat!het!inhoudt!om!zelf!
ook! Zijn! volgeling! te! worden.! Zij! zien! BijbelvertaalL
werk!als!een! invulling!van!deze!opdracht.!Het!vertaL
len!van!de!Bijbel!heeft!tot!gevolg!dat!God!mensen!in!
Zijn!Woord! in!hun!eigen!taal!aanspreekt.!Veel!woorL
den!uit!de!Bijbel!zijn!niet!bekend!in!lokale!talen.!Hier!
moeten! oplossingen! voor! worden! bedacht.&
!

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

Deurcollectes!april.!
!
6!april! ! KIA,(Binnenlands!Diaconaat)!
!

Eenzaam! in! Nederland.!Straatpastoraat!voor!dakL!en!
thuislozen.!Op! straat! leven! is! een! stressvol! bestaan.!
Een!voortdurende!zoektocht!naar!eten,!kleding,!geld!
en!een!slaapplek.! In!plaatsen!als!Amsterdam!en!WaL
geningen! zijn! inloophuizen! en! straatpastoraat! een!
goede!aanvulling!op!de!gemeentelijke!hulp.!Een!plek!
voor! rust,! ontmoeting! en! bezinning! is! voor! deze!
groep!Nederlanders!geen!luxe,!maar!pure!noodzaak.!
!
13!april!! Orgelfonds!
!
17!april!! Onderhoud!gebouwen!
!
18!april!! Bloemenpotje!
!
19!april!! Pastoraat!
!
20!april!! Kindernevendienst!
!
27!april!! Eredienst!en!Kerkmuziek!
!
Kerkmuziek!is!al!zo!oud!als!de!eredienst!zelf.!Al!in!het!
oude! Israël! werd! gezongen! en! gemusiceerd! in! de!
samenkomsten.! En! dat! gaat! tot! op! de! dag! van! vanL
daag!door.!Dankzij!bijvoorbeeld!een!nieuw! liedboek.!
Maar!ook!dankzij!goed!opgeleide!musici,!enthousiasL
te!kerkkoren!en!gemeenteleden!die!zich!met! liturgie!
bezighouden.! Vandaag! wordt! er! gecollecteerd! voor!
die! activiteiten!die!dienend! zijn! aan!de!eredienst! en!
kerkmuziek.!
!

Opbrengsten!collectes!februari!
!
2Lfebruari! KIA,!Werelddiaconaat! !€!107,52!!
9L!februari! Amnesty!International! !€!52,86!!
16Lfebruari! KIA,!Missionair!Werk! !€!43,50!!
23Lfebruari! Eredienst! ! !€!49,77!
!
! ! ! ! Namens!de!diaconie:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jeroen!Wildenbeest!
!
Paasmaaltijd!op!zondag!20!april!om!9.00!uur!!
!

Ieder! jaar! geven! velen! zich!op! voor!de! gezamenlijke!
paasmaaltijd.! Gewoon! omdat! het! gezellig! is,! maar!
ook! omdat!we! samen! de! opstanding! van! onze!Heer!
mogen!vieren,!en!dat!willen!we!weten.!Voor!de!kerkL
dienst! even! samen! een! heerlijke! broodmaaltijd!met!
lekkere! eitjes! en,! eigenlijk! nog!wel! het!mooiste,! ! de!
ontmoeting!met! elkaar.! Laten!we!ook! dit! keer!weer!
op!de!eerste!Paasdag!bij!elkaar!komen.!!
Na!de!maaltijd!gaan!we!naar!de!kerkdienst!waar!we!
samen!met! de! kinderen! de! opstanding! van! de! Heer!
vieren.! Pasen,! het! hoogtepunt! van! de! christelijke!
traditie.!!
Geef!u!tijdig!op,!voor!woensdag!16!april,!zodat!we!de!
maaltijd! goed! kunnen! voorbereiden.! Dit! kan! bij! Bea!
Ton,! tel:! 0544L842287,! mail:! b.ton3@upcmail.nl,! of!
bij! Sjors! Tamminga,! tel:! 0544L372752,! mail:!
sjors.tamminga@kpnmail.nl!
We! horen! graag! van! u,! wacht! niet! tot! het! laatste!
moment.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bea!Ton!en!Sjors!Tamminga!!!!
!
Jaarverslag!2013!Commissie!van!Beheer!!
Begraafplaats!‘Vredehof’!
 
In!dit!artikel!gaan!we!in!het!kort!in!op!het!jaarverslag!
over! 2013! (vastgesteld! in! de! vergadering! van! 11!
maart! jl)! en!aan!het! slot! verzoeken!wij! u!ons!ook! in!
2014! financieel! te! steunen! in! de! kosten! van! het! alL
gemeen!onderhoud!van!de!begraafplaats.!
!
Jaarverslag!2013!
Voor!de!begraafplaats!gelden!de!bepalingen!van!Wet!
op!de!Lijkbezorging!en!een!(nieuw)!reglement,!welke!
op!1!december!2011!werd!vastgesteld!door!het!colleL
ge!van!kerkrentmeesters.!
De!tarieven!zijn!in!2013!niet!verhoogd.!
Dit!jaar!zijn!er!11!personen!begraven!en!werd!er!een!
urn!bijgezet!in!een!urnenkelder.!
Op! de! begraafplaats! is! nog! plaats! voor! 50! nieuwe!
graven,! zes!urnengraven!en!negen!urnengraven!met!
kelder.!
In!2013!kwamen!de!huurrechten!van!18!graven!voor!
verlenging! in! aanmerking.! In! negen! gevallen! werd!
door!de!rechthebbenden!tot!verlenging!overgegaan.!
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In!verband!met!de!beperkte!capaciteit!heeft!uitbreiL
ding! van! de! begraafplaats! (aan! de! noordzijde)! de!
voorkeur.! Een!notitie! daarover! is! eind!december! ter!
besluitvorming! gezonden! aan! het! college! van! kerkL
rentmeesters.!
Aan! het! algemeen! onderhoud! is! ook! dit! jaar! weer!
veel!aandacht!besteed,!zoals!het!onkruid!vrij!houden!
van!de!paden,!het!toevoegen!van!grind!op!de!paden,!
het! verrichten! van! snoeiwerk,! het! vervangen! van!
beplanting! en! het! verrichten! van! kleine! reparaties.!
Eén!van!de!houten!banken!is!vervangen.!De!nummers!
bij!de!uitgegeven!graven!zijn!vernieuwd.!
!

Met!betrekking!tot!de!inkomsten!en!de!uitgaven!over!
2013!is!het!volgende!te!melden.!
!
Inkomsten:! ! ! ! !
Vrijwillige! bijdragen! t.b.v.! het! algemeen! onderhoud!!
! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€.!!4.900,L!
Aankoop!grafrechten! ! ! !!!!!!!€.!!3.000,L!!!!
Verlengingen! ! ! ! !!!!!!!€.!!3.725,L!!!
Grafdelven/verwijderingsbijdrage/afkoop! algemeen!
onderhoud! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€.12.060,L!
Rente! ! ! ! ! !!!!!!!€.!!1.085,L!!!
!
Uitgaven:!
Werktuigenvereniging!Barlo! ! !!!!!€.!!!1.650,L!!!
Pacht!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !!!!!€.!!!!!!!!!57,L!!!!!
Grafdelven! ! ! ! !!!!!€.!!!3.580,L!
Onderhoud/materiaal! ! ! !!!!!€.!!!2.700,L!!
Diversen!(o.a.!tuinman,!verzekering)! !!!!!€.!!!5.000,L!!

!

Vrijwillige!bijdrage!
Het! afgelopen! jaar! ontvingen!wij! een! bedrag! van! €.!
4.900,L! als! vrijwillige! bijdrage.! Daarvoor! zijn! wij! de!
gevers!uiteraard! zeer!erkentelijk.!Mede!door!die!bijL
drage! zijn! wij! in! staat! de! begraafplaats! goed! te! onL
derhouden! en! gezien! de! reacties! zijn! de! bezoekers!
van!de!begraafplaats!daarover!ook!tevreden.!
Dat!willen!we!graag!zo!houden!en!om!die!reden!ook!
dit! jaar!weer!het!vriendelijke!verzoek!aan!u!een!vrijL
willige! bijdrage! over! te! schrijven! op! ons! IBAN! rekeL
ningnummer!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! reglement,! de! tarieven! en! de! samenstelling! van!
de! commissie! is! te! raadplegen! op! de! website!!
www.pknLlichtenvoorde.nl!.!
!
!!!!!!!!!!!!Namens!de!Commissie!van!Beheer!‘Vredehof’!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J.!Niewold,!secretaris!
!!!!!!!!!!!!!!!tel.!0544L372245!!email:!jniewold@online.nl!!!

Protestantse!Vrijwilligers!Groep!Lichtenvoorde!
!
Op!17!maart!was!er!weer!een!middag!om!samen! te!
genieten!van!een!passend!onderwerp:!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lente!in!de!Kerktuin!
Mevrouw! Onstenk! uit! Zeddam! was! uitgenodigd! om!
ons! veel! te! vertellen! over! de! Liturgische! tuin! bij! de!
kerk! aldaar.! Mevrouw! De! Bruijn! opende! de! middag!
nadat!ze!iedereen!hartelijk!welkom!had!geheten.!
Ze! las! daarna! Gen.! 3! vers! 9! ! over! onze! relatie! met!
God.!“Hij!zoekt!ons!en!zet!ons!steeds!weer!opnieuw!
in!het!licht”.!Wij!zongen!daarna!Lied!255.!
Als!eerste!vroeg!ze!aandacht!voor!het!jaarlijkse!reisje!
op! 26! mei! a.s.! ! Het! is! de! bedoeling! om! een! mooie!
bustocht! maken! met! een! onderbreking! in! Zeddam!
om!daar! te!genieten!van!een!heerlijk!diner.!AansluiL
tend! is! er! een! bezichtiging! van! een! steenfabriek! in!
Zevenaar!waar!we!een!rondrit!maken!in!een!treintje.!
Indien! u! mee! wilt! gaan! neem! dan! contact! op! met!
Mevrouw!Nonja!Kip.!!
Hierna! gaf! Mevrouw! De! Bruijn! het! woord! aan! MeL
vrouw!Onstenk!om!over!“haar!tuin”!te!praten.!
Bij!de!kerk!in!Zeddam!is!een!liturgische!tuin!gemaakt!
door! vele! vrijwilligers.! Het! idee! ontstond! na! een! inL
formatiedag!in!Loreto!te!Lievelde.!
Er!werd!uitgegaan!van!een!kruisvorm!verdeeld!in!vier!
vakken:!
1.!Advent/Kerst!!!!!2.!40Ldagen!tijd/goede!week!
3.!Pasen!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.!Pinksteren!
Deze! vier! vakken! hebben! elk! een! eigen! kleur! en/of!
symboliek!en!verwijzen!naar!het!kerkelijk!jaar.!!
In! het! centrum! een! cirkel,! met! daarin! een! levensL
boom! (hier! de! jeneverbes).! Er! kwamen! veel! namen!
van!bloemen!en!planten!voorbij!die!een!rol!gespeeld!
hebben! in! de! christelijke! traditie,! dit! alles! ! onderL
steund! door! prachtige! beelden! en! soms! een! mooi!
verhaal.!Om!er!enkele!te!noemen:!
Kerstroos! (Helleborus)! Hulst,! Stermagnolia,! SleutelL
bloem,!Pioenroos!en!Rhododendron.!
Met! het! voorjaar! in! aantocht! keek! iedereen! extra!
gretig! naar! het! veel! belovende! moois! dat! ook! hier!
binnenkort!in!elke!tuin!te!zien!zal!zijn.!
Mevrouw!Onstenk!had!ons!een!fijne!middag!bezorgd!
en!werd!dan!ook!hartelijke!bedank!door!Mevrouw!De!
Bruijn!!!
Voor!de!volgende!PVG!middag!op!28!april! is!de!heer!
Naaldenberg! uitgenodigd! om! te! vertellen! over! het!
“Gelders!Landschap”.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Annie!Bosman!
!
!
!
!
!
!
!
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Verbeter!de!bijbeltekst!
In! onderstaande! bijbelteksten! is! één! woord! fout.!
Vervang! de! foute!woorden! door! de! juiste!woorden.!
De!eerste!letters!vormen!een!woordgroep.!!
Let! op:! lidwoorden! zijn! soms! ook! veranderd;! deze!
horen!niet!bij!de!oplossing.!(bijvoorbeeld:! ‘Generatie!
na!generatie!moeten!jullie!de!maaltijd!van!het!OngeL
desemde! brood! vieren’! ‘de! maaltijd’! moet! zijn! ‘het!
feest’.! De! letter! voor! de! oplossing! is! dan! de! f).!
Alle!teksten!komen!uit!de!NBV.!
!

Tip:! Gebruik! www.biblija.net! om! de! juiste! bijbeltekL
sten!te!vinden.!
1.!Laten!we!een!stad!bouwen!met!een!tempel!die!tot!
in!de!hemel!reikt.!!
2.! Ze!gingen!de! stal!binnen!en!vonden!het! kind!met!
Maria,!zijn!moeder.!
3.! ‘Dat! is! Batseba,! de! dochter! van! Eliam,! de! vrouw!
van!de!Hethiet!Nabal.’!
4.!Er!is!nog!veel!dat!ik!zou!willen!zeggen,!maar!dat!wil!
ik!niet!doen!met!pen!en!papier.!
5.! Daar! bewegen! de! zeemonsters! zich! voort,! daar!
gaat!Leviatan,!door!u!gemaakt!om!ermee!te!spelen.!
6.!Maar!mijn! verbond! zal! ik! voortzetten!met! Jakob,!
de!zoon!die!Sara! je!volgend! jaar!omstreeks!deze!tijd!
zal!baren.!
7.!Duizend!jaar!zijn!in!uw!ogen!als!de!dag!van!gisteren!
die!voorbij!is,!niet!meer!dan!een!wake!in!de!morgen.!
8.! Jezus! zei:! ‘Ikzelf! heb! jullie! alle! twaalf! uitgekozen,!
en!toch!is!een!van!jullie!een!verrader.’!
9.! Van! uw! liefde,! HEER,! wil! ik! dankbaar! zingen,! van!
uw!trouw!getuigen,!geslacht!na!geslacht.!
10.!Want!Johannes!de!Doper!is!gekomen,!hij!eet!geen!
vlees!en!drinkt!geen!wijn,!en!jullie!zeggen:!“Hij!is!door!
een!demon!bezeten.”!
11.! Zoals!men!messen! scherpt!met! ijzer,! zo! scherpt!
een!mens!zijn!medemens.!
12.!Want! God! heeft! ieder! mens! uitgeleverd! aan! de!
ongehoorzaamheid,! opdat! hij! voor! ieder! mens! ontL
zagwekkend!kan!zijn.!
13.! Alle! leden! van! het! Sanhedrin! vestigden! hun! blik!
op!Stefanus!en!zagen!dat!zijn!gezicht!leek!op!dat!van!
Jezus.!
14.!Moge!de!HEER!de!glimlach!van!zijn!gelaat!over!u!
doen!schijnen!en!u!genadig!zijn.!
!

Vul! uw! oplossing! in! op!
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel! en! maak! kans!
op!een!dwarsligger!van!De&Nieuwe&Bijbelvertaling.!
Hebt! u! geen! internet,! dan! kunt! u! uw! oplossing! ook!
per!post!sturen!naar:!Nederlands!Bijbelgenootschap,!
Postbus!620,!2003!RP!Haarlem,!onder!vermelding!van!
'Prijspuzzel&verbeter&de&Bijbeltekst.’!
Uiterste!inzenddatum:!15!mei!2014.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ineke!BeestmanLHoitink!

Programma!H.V.D.!2014!Groenlo!
!
Hierbij!nodigen!wij!u!uit!voor!een!bijeenkomst!van!de!
HVD!op!10!april!2014.!Het!programma!staat!hierna.!
!
10!april:!Paasmiddag.! !We!hebben!deze!middag!meL
vrouw!Mia! Tankink!uitgenodigd.! Zij! is! pastor! in! KeijL
enborg!en!omstreken.! Zij! praat! met! ons! over! verL
schillende! paasgebruiken! in! de! kerken! over! de! weL
reld.! !
! ! ! ! !
De!middagen! vinden! plaats! in! het! zaaltje! van! de! dL
Orangie! aan! de!Deken!Hooijmansingel! ! en! beginnen!
om!14.30!uur.!
We!hopen!dat!u!allemaal!weer!komt.!
!

Tot!ziens,!het!bestuur!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HVD!middag!te!Groenlo!
!
Het!werd!een!actieve!middag!op!donderdag!13!maart!
j.l.! voor! de! aanwezigen! van! de!HVD.!Dit! hadden!we!
vooral! te! danken! aan! de! medewerking! van! Hester!
Raspe.!Met! het! thema! “beter! bewegen“,!wist! zij! de!
groep!letterlijk!flink!in!beweging!te!brengen.!
!
Na!een!kopje!koffie!of!thee!werden!we!uitgenodigd!in!
een!grote!kring!te!komen!staan!of!zitten.!SpelenderL
wijs!werkten!we!d.m.v.!ballonspelletjes!aan!ons!reacL
tievermogen! en! natuurlijk! werden! allerlei! spieren!
goed! in! beweging! gebracht.! De! kleurige! ballonnen!
zorgden! voor! veel! vrolijkheid! en! het! deed! ons! verL
steld!staan!hoe!fanatiek!we!nog!zijn.!
Handbal,! werpen! en! vangen,! doorgeven! en! werpen!
tegelijk! en! zelfs! voetbal! om! ook! de! beenL! en! voetL
spieren!los!te!maken.!
!
Na!deze!inspanning!waren!we!wel!aan!een!pauze!toe!
en!genoten!we!van!een! tweede!kopje!koffie!of! thee!
met! ouderwets! flikje.! De! tuindeuren! open! en! tijd!
voor!een!praatje!om!deze!sportieve!ervaring!enthouL
siast!te!delen.!
!
Er! bleek!echter!nog!meer!werk! aan!de!winkel,!want!
Hester!haalde!meer!uit!haar!tovertas.!
Pittenzakjes,! waarmee! we! wat! krachtoefeningen!
moesten!doen!als:!overgooien!van!de!ene! in!andere!
hand!of!op!je!voorvoet!in!balans!proberen!te!houden.!!
!
Veel!hilariteit!ontstond!er!met!een!groot!cirkelvormig!
kleed!in!regenboogkleuren.!De!kring!moest!hierin!een!
bal!hoog!zien!te!houden!voordat!het!door!een!gat!in!
het!middelpunt!kon!verdwijnen.!Het!deed!me!denken!
aan!het!gordijnen!of!dekens!kloppen!tijdens!de!vroeL
gere!grote!schoonmaak.!!
!
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Met!wat!ontspanningsoefeningen!op!muziek!eindigde!
deze! middag! van! “gezond! bewegen”! en! inderdaad,!
wat!voelden!we!ons!weer!jong.!
Is!dat!geen!goed!begin!van!deze!lente!?!
!
Natuurlijk! werd! Hester! hartelijk! bedankt! voor! deze!
gezellige!middag.!
Dat!was!zeker!een!bloemetje!en!envelop!waard!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nancy!CortsL!Stunnenberg!

!
Groeiende!schoonheid!
!
Nieuwsgierig!breekt!de!aarde!open,!
de!winterslaap!raakt!op!een!eind,!
gewekt!door!zon,!tot!eeuwig!doorgaan,!
ontplooit!de!Schepping!z'n!geheim.!
!
De!mensenhand!als!assistent,!
verlangend!naar!een!resultaat,!
mag!wonder!boven!wonder!weten,!
hoe!schoonheid!telkens!weer!ontstaat.!
!
Als!de!aarde!breekt,!het!voorjaar!groeit,!
vol!kleur!een!palet!van!bollen!bloeit,!
is!het!visioen!van!weleer!volbracht,!
waarop!de!planter!heeft!gewacht.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nancy!CortsLStunnenberg!
!
Werkgroep!Lichtenvoorde!–!Herold!
 

       
 

Onze partnergemeente, de Ev. – Luth.  Kirchge-
meinde Zum Heiligen Kreuz in Herold viert dit 
jaar 150 jaar kerkwijding.  
Wij willen u daarom in een aantal artikelen iets 
over de kerk in Herold vertellen. 
 
De kerkgemeente Herold wordt voor het eerst 
genoemd in 1547 toen ze nog deel uitmaakten 
van de kerkgemeente Drehbach. 
 
In 1849 kreeg Herold toestemming om een eigen 
kerkhof in te richten. Hierdoor was het niet meer 
nodig dat de begrafenisstoet de bijna vijf kilome-
ter lange weg naar Drebach af moest leggen.  
 
Op 12 maart 1855 diende de gemeenteraad van 
Herold bij de superintendent Franz uit Annaberg 
en de richter Edler in Wolkenstein een verzoek in 

om in Herold een zelfstandige kerkgemeente op 
te richten. Dit verzoek werd in 1857 gehono-
reerd, waarna begonnen werd met de planning 
en bouw van een eigen kerkgebouw. 
In 1858 werd naast het kerkhof een stuk grond 
gekocht en in 1861 werd de bouwtekening goed-
gekeurd.  
Het ontwerp voor de kerk was van Karl Friedrich 
Emil Gutwasser uit Zwickau. De stijl, de kerkven-
ster en de bouwwijze vertonen een neoromaanse 
inslag. 
 

 
Pentekening van Eberhard Unger 

 
Op 25 september 1862 werd plechtig de eerste 
steen gelegd. De bouwwerkzaamheden stonden 
onder de leiding van de gebroeders Uhlig, kerk-
bouwmeesters uit Chemnitz.  De bouw verliep 
voorspoedig en op 25 september 1864 werd de 
kerk feestelijk gewijd.  
In 1874 kreeg de kerkgemeente toestemming om 
een pastorie te bouwen. In 1876/1877 werd aan 
de Zschopauerstraat schuin tegenover de kerk 
de pastorie gebouwd. In 1927 werd aan de pas-
torie een gemeentecentrum aangebouwd.  
 

 
 

Wordt vervolgd. 
                                                            Hans Tornij 
!
!
!
!
!
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VIA!DOLOROSA,!ACTIE!TEGEN!PESTEN!
!
Verschillende!scholen!hebben!in!de!maand!maart!een!
bezoek! gebracht! aan! de! fototentoonstelling! ‘’Via!
Dolorosa”! in! de! Johanneshof.! Via! Dolorosa! is! een!
benaming! voor! de! kruisweg! van! Jezus.! De! Zweedse!
fotografe!Elisabeth!Ohlson!heeft!hiervan!een!moderL
ne! vertaling! gemaakt.! Zij! heeft! met! haar! foto’s! een!
parallel! getrokken! tussen! de! kruisweg! die! Jezus!
moest! gaan! en! het! ondergaan! van! pestgedrag! in! de!
huidige!tijd.!Voor!elke!leerling!was!er!een!werkboekje!
waarbij!je!samen!met!de!foto’s!!aan!het!denken!werd!
gezet!over!pesten.!Soms!best!wel!een!lastig!en!moeiL
lijk!onderwerp,!maar!door!goed!naar!elkaar!te!luisteL
ren! kon! er! ook! samen! plezier! worden! gemaakt! en!
was!het!een!gezellige!drukte!in!de!Johanneshof.!
!

!
!
Voor!foto’s!kijk!ook!even!op!facebook!!
!

!
!
!

!

!

!

!

!

!
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Groot!onderhoudsbeurt!kerkorgel!!!
!
Op!donderdag!6!maart! jl.! is!met!de!oplevering!door!!!
directeur!Hans!Reil!en!Ruurd!Zijlstra!van!Orgelmakerij!
Reil! uit! Heerde! de! groot! onderhoudsbeurt! afgerond!
die!voor!een!deel!in!september!jl.!werd!uitgevoerd!en!
voor!een!deel!in!februari/maart!.!!!!!!!!!!
De! grote! restauratie! van! het! orgel! vond! plaats! in!
1982.!Dat!is!32!jaar!geleden!en!sindsdien!is!het!orgel!
alleen!jaarlijks!gestemd!en!gecontroleerd.!
In! die! tussenliggende! periode! is! de! kerk! helemaal!
gerestaureerd,!waarbij!het!orgel!zo!goed!als!mogelijk!
werd!‘ingepakt’!om!het!te!beschermen!tegen!stof!en!
beschadigingen.!Maar!in!32!jaar!komt!er!toch!wel!stof!
binnen! en! is! zo’n! instrument! toe! aan! een! grondige!
schoonmaakbeurt,!!waarbij!alle!ca.800!pijpen!worden!
uitgenomen! en! ook! alle! overbrengingen!worden! geL
controleerd!en!waar!nodig!gerepareerd.!!
De!grootste!frontpijpen!zakten!wat!door!hun!voeten!!
zo! was! al! eerder! geconstateerd! waardoor! ze! geen!
zuivere!toon!meer!konden!produceren.!Van!de!grote!
frontpijpen!zijn!de!pijpvoeten!dan!ook!verstevigd.!Het!
orgel!is!nu!weer!in!perfecte!conditie!en!kan!weer!vele!
jaren!mee.!
Omdat! deze! groot! onderhoudsbeurt! toch! een! flinke!
klus! is!die!door!vakmensen!moet!worden!uitgevoerd!
en! dus! ook! behoorlijk!wat! kost!werd! vooraf! bij! drie!
gerenommeerde!orgelmakers!offerte!opgevraagd.!De!
opdracht!werd!daarna!gegund!aan!Orgelmakerij!Reil!
uit! Heerde,! opgericht! in! 1936.! Orgelmaker! Reil! verL
wierf!n.l.!zijn!eerste!opdracht!ook!voor!onze!kerk.!
Lichtenvoorde! was! dus! ‘Opus! 1’! voor! Orgelmaker!
Reil,!de!grootvader!van!de!huidige!directeur!Hans!Reil!
Bij!dit!bedrijf!werken!nu!meer!dan!30!mensen.!!
Voor!fl.!850,00!moest!het!orgel!destijds!worden!verL
plaatst! naar! een! hoger! liggend! plateau! met! een!
windvoorziening!in!de!toren.!Het!gehele!kerkinterieur!
is! grotendeels! uit! 1936,! met! uitzondering! van! de!
preekstoel!(1682)!en!de!twee!19eeeuwse!psalmbordL
jes.!Avondmaalstafel!en!doopvont!zijn!van!veel!latere!
datum.! In! 1936! had!men!meer! zitplaatsen! nodig! en!
daarom!werd!de!orgelgalerij!ingericht!met!banken.!!
Het! orgel! bevat! heel! veel! oud! pijpwerk! van! vóór!
1723.! In! dat! jaar! leverde! orgelmaker! Martens! uit!
Vreden! een! tweedehands! orgel.! Dat! orgel! werd! in!
1842! omgebouwd! door! Armbrost! uit! Haaksbergen!
naar!de!situatie!die!ook!tot!begin!1936!nog!bestond.!
Na!de!verplaatsing!in!1936!heeft!het!orgel!in!de!jaren!
1942L1944! uitbreidingen! ondergaan! die! door! orgelL
bouwer!Flentrop!uit!Zaandam!werden!gerealiseerd.!
In! de! oorlogsjaren! was! dat! een! langdurig! project,!
waarbij! ook! deels! in! natura! werd! betaald,! doordat!
meel! van! de! molen! van! Wijngaarden! werd! gehaald!
via!het!Hof!en!in!het!vroegere!stookhok!werd!omgeL
pakt! in! de! orgelpijpkisten! van! Flentrop.! Dat! moest!

natuurlijk! stiekem! in! de! donkere! avonduren! gebeuL
ren!in!de!jaren!van!de!bezetting.!!
!
Tussen! 1970! en! 1980!werden! diverse! gebreken! aan!
het! orgel! merkbaar.! De! windladen! raakten! lek! en!
door!windverlies!ging!de!bespeelbaarheid!achteruit.!!
Bij!de!voorbereidingen!voor!de! restauratie!van!1982!
werd!het!orgel!als!monument!geregistreerd!vanwege!
de!grote!historische!waarde!en!werd!het!restauratieL!
plan,! destijds! opgesteld! door! de! adviseur! Aart! van!
Beek!uit!Zwolle!!voor!een!belangrijk!deel!subsidiabel.!
Deze! restauratie!werd!ook!uitgevoerd!door! Flentrop!
Orgelbouw!in!Zaandam.!In!de!toren!lagen!nog!enkele!
delen!van!de!oude!kas!en!die!zijn!nog!weer!gebruikt!
bij!de!reconstructie!van!de!orgelkas!die!gereconstruL
eerd! is! naar! de! situatie! van! 1842! van! Armbrost.! De!
toevoegingen! uit! 1942L1944,! hoofdzakelijk! zinken!
pijpen,!maar!ook!een!subbas!16!!vt.!!zijn!daarbij!feiteL
lijk!weer! vervallen,!omdat!deze!naar!de!opvattingen!
van!zowel!de!adviseur!als!de!rijksadviseur!voor!orgels!
niet!in!het!historisch!concept!pasten.!!
Daarom!zijn!de!zinken!pijpen!toen!allemaal!verkocht!
aan!gemeenteleden!en!andere!belangstellenden.!!!
Er! is! toen! ook! bij! de! gerestaureerde! windlade! uit!
1842!en!het!oude!pijpwerk!wel!een!nieuwe!windlade!
gemaakt!met!nieuwe!registers!voor!het!bovenklavier.!
Destijds! werd! voor! de! restauratie! ook! geld! ingezaL
meld,! ondermeer!werd!een!huisLaanLhuis! collecte! in!
de! hele! gemeente! Lichtenvoorde! gehouden! onder!
het!motto!:!‘Laat!het!Orgel!niet!de!Pijp!uitgaan!!’!
!
De!groot!onderhoudsbeurt!die!nu!is!uitgevoerd!door!
Orgelmakerij!Reil!valt!ook!onder!de!subsidiabele!kosL
ten!voor!de! instandhouding!van!monumenten,!afgeL
kort!de!BRIM.!NettoLkosten!onder!aftrek!van!de!
subsidie!ca.!€!7.500,00.!
Door!de!inzet!van!meerdere!vrijwilligers!die!hebben!
geholpen!met!!sjouwen,!!pijpen!schoon!blazen,!!!!
aanreiken! van! onderdelen! en! assisteren! bij! het!
stemmen!zijn!de!kosten!enigermate!beperkt.!!
Met!dank!aan!de!vrijwilligers!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Frits!van!Lochem!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Foto’s!groot!onderhoud!orgel!

!
Oude&foto&uit&1936&na&de&verplaatsing&van&het&orgel&

!
De&poster&en&de&opdruk&van&de&collectezakjes&
!

!
Foto&uit&september&jl.&

&
Foto&uit&september&jl.&
!

&
Een&bijna&leeggehaald&orgel&
!

&
Johan&Meerdink&tevreden&met&het&resultaat&
!

&
Oplevering&van&het&orgel&met&v.l.n.r.&Ruurd&Zijsltra,&
Johan&Meerdink&en&Hans&Reil!
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GELEUF!’T!NO!MAOR!
!
SLAOPLEEDJEN!
(Henk&Lettink)&
!
Al! waer! ne! zet! gelaene! mozze! wi’j! in! de! kerke! een!
leed!zingen,!dat!mi’j!raken.!Eigenlijk!allene!maor!deur!
de!wieze.! Ne!mooie! Engelse!wieze,! ‘All! through! the!
night’,!aorspronkelijk!uut!Wales.!
Thuus!heLk!dat! leed!op! internet!op!ezocht,!want!het!
ston!neet!in!het!‘Liedboek!voor!de!Kerken’.!Hieronder!
steet!het.!
!
Stilte!over!alle!landen!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stilte!over!alle!landen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!in!deze!nacht.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vouwen!wij!tezaam!de!handen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!voor!deze!nacht.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Welke!zonden!wij!bedreven,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!wil!ze,!Here,!ons!vergeven.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!God!wil!goede!rust!ons!geven!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!in!deze!nacht.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stilte!over!alle!landen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!in!deze!nacht.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vouwen!wij!tezaam!de!handen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!voor!deze!nacht.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!God!zal!voor!ons!allen!zorgen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!tot!het!dagen!van!de!morgen.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Veilig!en!bij!Hem!geborgen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!zijn!wij!vannacht.!
!
Het!kump!uut!den!‘Evangelische!Liedbundel’,!nr.!175.!
Den!dichter!is!onbekend.!
!
Maor!aerlijk!gezegd!had!ik!wat!muite,!veural!met!het!
aerste! couplet! van! dizzen! tekst.! Neet,! daLk! der! mi’j!
neet!van!bewust!bunne,!daLk!in!mien!laeven!van!alleL
dag!tekort!schete! in!mien!umgaon!met!de! leu!en!de!
dinge! um!mi’j! hen.! Verkaerde! dinge! do.! Dat! neume!
wi’j! ‘zonde’.! Zo! is! ons! dat! vrogger! bi’j! ebracht.! I’j!
mosten! veural! een! heel! groot! ‘zondebesef’! hebben,!
want!anders!…!
!
No! heb! ik! in! mien! laeven!
met! völle! vallen! en! opL
staon! elaerd,! dat! ik! bi’j!
God!neet!allenig!met!mieL
ne! tekortkommingen! an!
hove! te! kommen.! Ik!magL
ge! bi’j! Um! ok! ankommen!
met! alle! dinge,! deeLt! mi’j!
angaot,! deeLt!mi’j! gengs! holdt.!Met!mien! bli’j! waen!
met! de! mensen! en! dinge! um!mi’j! haer.! Met! miene!
zorgen! en!mien! verdreet! ovver! de! leu,! waorLk! wies!

met!bunne.!Met!de!mooie!en! fijne!dinge! in!het! laeL
ven,! waorLk! völle! wille! van! hebbe.! Met! de! dinge,!
waorLk!as!ne!barg!teggenop!zee.!
En! toLk!met! dit! leed! an!het! vertalen! ginge,! heLk! dat!
dan!ok!maer!naor!mi’jzelf!to!vertaald.!
Stille!wordt!’t!an!alle!kanten!
!

!! Stille!wordt!’t!an!alle!kanten!
!!!!!!!!!!!!!!no!in!den!nacht.!
! Stille!voolt!wi’j!ons!de!hande!
! veur!dizzen!nacht.!
!!!!!!!!!!!!!!Wat!ons!gengs!höldt,!wiLw!Ow!zeggen,!
! dat!in!owwe!hande!leggen.!
! God,!wil!owwe!röst’!ons!gevven,!
! in!dizzen!nacht.!
!
!! Stille!wordt!’t!an!alle!kanten!

no!in!den!nacht.!
! Stille!voolt!wi’j!ons!de!hande!
! veur!dizzen!nacht.!
! I’j!zölt!wisse!veur!ons!zorgen,!
! van!den!aovend!bes!den!morgen.!
! Veilig!buLw!bi’j!Ow!eborgen,!
! ok!waer!vannacht.!
!
Mangs,!aLk!’s!aovends!neet!dalijk!in!slaop!vallen!kanL
ne,! dan! zing! ik! dit! leed.! Neet! hardop,! neet! zachte!
veur!mi’j! hen.!Maor! zo! as! ene! van! onze! kleinkinder!
dat!ens!zei.!Dén!kon!nog!maor!amper!laezen,!maor!ik!
heuren!niks.!En!toLk!um!vroge!of!hee!wal!echt!laezen,!
zei!e:!“Ik!lees!in!mijn!hoofd.”!
Zo!zing!ik!dat!dan!in!mien!heufd.!Zo!as!ik!vrogger!veur!
de! kinder! en! later! veur! de! kleinkinder! zonge! ‘Slaop,!
kindjen,!slaop’,! ‘Guten!Abend,!gut’!Nacht’!of!‘Schlafe!
mein!Prinzchen,!es!ruh’n’.!Mien!slaopleedjen.!
!
Henk!Lettink!
!
Meer! leederen!van!Henk! Lettink! kom! iLj! teggen! in! ‘t!
‘Leedboek! in! ‘t! Achterhooks! en! Liemers’.! BiL
jveurbeeld!!leed!32,!ne!tekst!vertaald!(hertaald)!naor!
ne!tekst!uut!Zingend!Geloven!naor!anleiding!van!PreL
diker.! Een!biebelbook,!dat! ‘m! slim! leef! is.!Hieronder!
de!aerste!twee!verzen.!
!
Wat!breg!ow!al!’t!geööste!op?!
Ne!hand,!bloos!vol!met!locht.!
Niks!köLj!jo!doon,!wat!blievend!is.!
I’j!zeukt!geluk,!mor!vindt!gemis!
en!nooit!kom!i’j!tot!röst.!
!
God!zienen!gang,!daor!köLj!neet!bi’j,!
één!duuster!zinsverband.!
Al!blieft!ok!duzend!vraogen!staon!
en!klage!wi’j!den!hemel!an,!
wi’j!laeft!uut!ziene!hand.!
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Coördinatie!Geleuf!’t!no!maor!
!
‘t! Is!mooi,!da’k!dit! jaor!de!verhalen!mag!regeln!veur!
‘Geleuf! ’t! noo! maor’! in! Kerkvenster! (karkblad! van!
Aalten).! HierbiLj! how! af! esprokkene! dat! de! verhalen!
tegeliekertied,! veur! zowiet! meugelijk,! ok! in! ’t! kerkL
blad!Op!Weg!van!Lechtenvoorde!en!Grolle!komt.!!
Geleuf! ’t! no! maor! staet! veur! verhalen! in! de! eigen!
streektaal,!eschrevvene!deur!verschillende!leu!waorin!
’t! geleuf! ne! rolle! spölt:! humoristisch,! ernstig! of! zo!
maor!wat!mijmeringen!of!geprakkezeer.!!
’t! Achterhooks! dialect! leent! ‘r! zich! natuurlijk! heleL
maol!veur!um!de!weemood!en!nostalgie!waer!wat!an!
te! wakkern! en! ut! nog! ens! effen! te! hebben! ovver!
vrögger.! Dat! mag,! maor! hooft! natuurlijk! neet.! Ok!
belaevenissen! van! no,! het! karkelijk! laeven! in! dizze!
tied,! ’t!geleuf,!de!karkdeensten,!de!toekomst!van!de!
karke!of! zoals! ’t! verhaal! van!Henk! Lettink!ovver!een!
bepaold! leed! in! un! karkdienst!wat! um! raken,! ’t! kan!
allemaole.!!
De!kommende!tied!köLj! in!Op!Weg!elken!maond!een!
verhaal! verwachten.! D’r! is! ’n! ‘vasten’! groep! van!
schrievers!waordeur!wiLj!vanzelf!wat!afwisseling!in!de!
verhalen! kriegt.! Un! ‘vasten’! groep!maor! d’r! kan! naL
tuurlijk!altied!maer!biLj!!WiLj!hopt!op!mooie!verhalen.!!
!

Erik!Schokkin!
!

Nieuws!van!de!kledingcommissie!
!

Jarenlang! is!Frits!Gerritsen!vrijwilliger!geweest!bij!de!
kledinginzameling.! Elke! laatste! zaterdag! van! de!
maand! was! hij! paraat! en! vormde! zo! een! onderdeel!
van!het!viertal!dat!dit!gebeuren!runt.!Meestal!zo!halL
verwege! de! morgen! moest! Frits! even! weg! om! een!
visje!te!halen!op!de!markt.! ‘Als! ik! later!ga!wordt!het!
te! druk! en! moet! ik! te! lang! wachten’,! was! dan! zijn!
verklaring.!Zo!tussen!neus!en!lippen!door!werden!we!
op!de!hoogte!gehouden!van!het!wel!en!wee!van!‘De!
Graafschap’.!Als!oud!inwoner!van!Doetinchem!had!de!
club!zijn!speciale!aandacht.!De!ouderdom!klopte!ook!
bij!Frits!aan!de!deur.!‘Ik!bun!de!laatste!tied!zo!poesteL
rig! en! het! lopen! geet! ok! zo! good! neet! meer’.! Deze!
klachten! hoorden!we! steeds! vaker,! dus! het! stoppen!
kwam!niet!helemaal!onverwacht,!zodat!het!viertal!nu!
een!trio!is!geworden.!
Frits,!bedankt!voor! je!hulp!en!voor! je!vele!verhalen!!
Zaterdag! 26! april! a.s.! is! in! verband!met! Koningsdag!
geen! kledinginzameling.! De! eerstvolgende! is! op! zaL
terdag! 31! mei! van! 09.00! tot! 12.0! uur! in! de! Ni’je!
Wehmerhof,!Rentenierstraat!20.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!commissie!
!!Bennie!Scholten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
!

Giften!
!
Ontvangen!voor!de!ouderling!bloemendienst:!
In!februari:!!€!5,=!via!mevrouw!G.!ter!Haar;!€!10,=!via!
mevrouw!C.! Lensink;! €! 5,=! via!mevrouw!N.!Niewold!
en!€!10,=!via!mevrouw!R.!Tieltjes.!
In!maart:!€!5,=!via!de!heer!G.!Bouman!en!€!10,=!via!
de!heer!F.!van!Doorn.!
De!P.V.G.!ontving!een!gift!van!€!10,=!via!mevrouw!C.!
Lensink.!
Alle!gevers!hartelijk!dank!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! bovenL
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!medegemeenteL
lid?! Geef! het! dan! even! aan! mij! door.! Namens! uw!
diaconie,!Rinus!te!Kronnie,!tel.!37!67!06.!
!

!

!
  
 
 
 
 
!
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Kindernevendienst!!
!
Afgelopen! zondag! hebben! we!met! vier! kinderen! de!
Via!Dolorosa!gelopen,!de!vijftien!kruiswegstaties!over!
het! thema! pesten.! ! Een! moeilijk! maar! herkenbaar!
onderwerp.! De! foto’s! komen! confronterend! over,!
maar!we!hebben!het!onderwerp!heel!luchtig!ter!hand!
genomen.! ! We! merken! dat! de! kinderen! op! school!
met!het!thema!te!maken!hebben!gehad.!!Want!als!je!
gepest!wordt!zeg!je!:!Stop!houd!op!dit!wil!ik!niet!!
!
In! april! gaan! we! ook! met! de! kindernevendienst! op!
weg!naar!Pasen.!!We!gaan!natuurlijk!palmpasenstokL
ken!maken!en!eieren!zoeken,!maar!we!vertellen!nog!!
niet!alles………….!!
!
!

!
!
Zondag!13!april!palmpasenstokken!maken!
Zondag!20!april!eieren!zoeken!
Zondag!18!mei!doopdienst!
Zondag!25!mei!!zeer!speciale!KNDLXXL!
!
Dit! seizoen! hebben! we! besloten! als! leiding! van! de!
KND!om!het!collectedoel!bij!de!kindernevendienst!!
te!bestemmen!voor!de!stichting!HoPe!.!
(voor!meer!info:!www.stichtinghope.org)!
!
!
Raadsel!!voor!slimmeriken!onder!ons:!

!
Stuur! je!oplossing!naar! kidskerk@gmail.com! !en!wie!
weet!win!je!wel!een!prijs!!!!
!
Tot!slot!vragen!wij!om!de!eBmailadressen!!
van! de! ouders! die! ! op! de! hoogte!willen!worden! geL
houden! van! de! activiteiten! van! de! KND.! Stuur! een!
mail!naar!!kidskerk@gmail.com!of!!geef!het!mailadres!
aan!de!leiding!mee.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jan!!Krooshof!
!

Gebed!voor!de!eenheid!!!
God van liefde, u roept ieder van ons: uit onze huizen 
en boten, onze kantoren, fabrieken en winkels, onze 
velden en kudden, onze scholen en ziekenhuizen, onze 
gevangenissen, om één te zijn in gemeenschap met 
Jezus Christus onze Heer. Maak ons in Christus één.  

De Christenen in Canada die afstammen van de 
inheemse volken bewaren een oud ritueel. Zij bidden 
staande tot god. Ze richten daarbij het gezicht naar de 
verschillende windrichtingen om aan te geven dat ze 
onderdeel zijn van Gods schepping en afhankelijk van 
de Geest voor hun leven en gezondheid. 

Met het gezicht naar het oosten  

De zon komt op in het oosten. Het oosten staat 
symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis.  

Wij danken u, God, voor deze gaven.  

Met het gezicht naar het zuiden  

Het zuiden staat symbool voor warmte, zonkracht, 
lente en nieuw leven.  

Wij danken u, God, voor deze gaven.  

Met het gezicht naar het westen  

De regen komt uit het westen. Het westen staat 
symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden.   

Wij danken u, God, voor deze gaven.  

Met het gezicht naar het noorden  

Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw,  

die ons kracht en volharding schenkt.  

Wij danken u, God, voor deze gaven.  

We keren ons weer naar voren, met het gezicht 
omhoog 

Uit de hemel ontvangen we duister en licht, lucht die 
wij ademen, uw adem. 

Wij danken u, God, voor deze gaven. 

Met het gezicht omlaag 

Uit de aarde komen wij, en tot de aarde keren we 
terug. 

Wij danken u, God, voor uw schepping, onze 
aardse woning. 

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



! 19!

Het!volgende!nummer.!.!.!!!
komt!uit!in!de!week!voor!zondag!4!mei!2014.!!Kopij!moet!
uiterlijk!maandag!!21april!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.!0544L!37!34!60!
!

Redactie!!Op!Weg!
Mevr.!G.!BijkerLMiddelbrink,!!!tel.!37!47!40!
Mevr.!M.!KosterLSpilker,!!tel.!08!58!78!38!64!
Mevr.!A.!LubbersLLensink,!tel.!37!34!71!
Mevr.!A.!SpekkinkLElburg,!!tel.!46!54!38!
!

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

GEGEVENS!LICHTENVOORDE!
WIJKINDELING!2012!
Wijk!ouderling/coördinator!tel.!nr.!
!!1.!!mevr.!G.!Boschman!!!!!37!35!59!
!!!!!!!mevr.!J.!Hulshof!!!!!!!!!!!37!88!91!
!!2.!!mevr.!E.!Meijer!!!!!!!!!!!!48!28!54!
!!3.!!mevr.!C.!Lensink!!!!!!!!!!37!24!14!
!!4.!!dhr.!F.!van!Doorn!!!!!!!!37!27!00!
!!5.!!dhr.!G.!Bouwman!!!!!!!!37!24!36!
!!!!!!!mevr.!J.!Rouwhorst!!!!!37!36!62!
!!6.!!mevr.!G.!ter!Haar!!!!!!!!37!20!91!
!!7.!!mevr.!H.!Hulshof!!!!!!!!!35!18!90!
!!8.!!mevr.!A.!van!Vliet!!!!!!!37!27!95!
!!9.!!mevr.!W.!!ten!Barge!!!37!31!97!
10.!!mevr.!R.!Tieltjes!!!!!!!!!!37!22!21!
11.!!mevr.!W.!ten!Barge!!!!37!31!97!!
12.!!mevr.!J.!ter!Haar!!!!!!!!!37!15!28!
!

wijk!1,2,4,5!en!6!!!!ds.!Hinkamp!!
wijk!3!en!7!–!12!!mevr.!G.H.!Braam!
!
ADRESSEN:!
Ds.!J.J.!Hinkamp,!Dijkstraat!17,!!
7131!DM!Lichtenvoorde,!tel.!37!14!09!

Email:!!hans@hinkamp.info!
Kerkelijk!werker!mevr.!G.H.!Braam!
Kerkegaarden!1a,7271!DL!Borculo!!
tel.!06!12!22!20!59!
Email:!gaatskebraam@kpnplanet.nl!
!
Scriba!:!E.!Schokkin,!Antoon!Slotstraat!2,!
7131!BW!Lichtenvoorde,!tel.!37!59!88!
Email:!e.schokkin@kpnmail.nl!
!

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

Ledenadministratie:!Mevr.!L.!SchuttenLMarkvoort,!
Hillenstraat!1,!7131!ZN!Lichtenvoorde,!tel.!37!64!68!
Email:!fritsenlucyschutten@upcmail.nl!
!
CantorLOrganist:!H.J.!Meerdink,!Mr.!!Meinenweg!30,!
7107!AN!Winterswijk,!tel.!0543!L!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!ProtestantL
se!!Gemeente!Lichtenvoorde!
!
Penningmeester!PVG:!mevr.!N.!Kip,!Staringstraat!34,!!
7131!XB!Lichtenvoorde,!tel.!37!24!67!
IBAN:!NL!89!RABO!0386140030!!!!!!
!

Begraafplaats!Vredehof:!J.!Niewold,!Esstraat!10L37,!
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.!MeijerLWierenga,!!
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.!WeetinkLter!Haar!
Abeelstraat!102!!7101!LJ!Winterswijk!tel.!0543L53!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!6!april!!!
Vijfde!zondag!van!de!40Ldagentijd!!
10.00!uur!mevrouw!G.H.!Braam!
Welkom:!de!heer!!Van!Lochem!
Deurcollecte:!KIA/40Ldagentijd,!binnenlands!diaL
conaat!
17.00!uur!oecumenische!vesperviering!
!

zondag!13!april!
Palmzondag!

!!!!!!!!!herbevestiging!ambtsdrager!
!!!!!!!!!Kindernevendienst!XXL,!Jongerenkerk!

10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Niewold!
Deurcollecte:!Orgelfonds!
17.00!uur!oecumenische!vesperviering!
!

donderdag!17!april!
Witte!Donderdag,!Heilig!Avondmaal!!
19.30!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Deurcollecte:!onderhoud!gebouwen!
!

vrijdag!18!april!
GoedeVrijdag!!
Heilig!Avondmaal!in!de!Johanneshof!
15.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp,!!
Collecte:!bloemenpotje!!
19.30!uur!evangelielezing!lectoren!
Geen!deurcollecte!
!

zaterdag!19!april!
Paaswake,!Heilig!Avondmaal!!
22.00!uur:!ds.!J.J.!Hinkamp!
Deurcollecte:!Pastoraat!

!

zondag!20!april!
Eerste!paasdag!!

!!!!!!!!!Kindernevendienst!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Schokkin!
Deurcollecte:!kindernevendienst!
!

zondag!27!april!!!!
!!!!!!!!!10.00!uur!ds.!D.!van!AlphenLUbbens!!
!!!!!!!!!Welkom:!de!heer!!Van!Lochem!
!!!!!!!!!Deurcollecte:!Eredienst!en!kerkmuziek!

!

!!!!!!!!!Elke!zondag!is!er!na!de!dienst!koffiedrinken!!
!!!!!!!!!Elke!zondag!is!er!kinderoppas!aanwezig.!!!
!!!!!!!!!Kindernevendienst!op!zondag!13!en!20!april.!
!!!!!!!!!Jongerenkerk!13!april.!
!
!

!

!
!
!
!
Groenlo!
!

zondag!6!april!
Vijfde!zondag!van!de!40Ldagentijd!
10.00!uur!de!heer!H.!Dijkman,!Vorden!
Welkom:!mevrouw!Bekkenutte!
Deurcollecte:!Diaconie,!binnenlands!diaconaat,!EenL
zaamheid!in!Nederland!
Er!is!koffiedrinken!na!de!dienst!
!

zondag!13!april!
Palmzondag!
10.00!uur:!ds.!M.!BouwmanLLasseur,!Lichtenvoorde!
Welkom:!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!Diaconie,!Werelddiaconaat,!steun!de!
boeren!
!

donderdag!17!april!
Witte!donderdag,!Heilig!Avondmaal!
19.30!uur!ds.!F.J.!Helder,!Winterswijk!
Welkom:!mevrouw!Vennebekken!
Extra!collecte:!project!diaconie!
!

vrijdag!18!april!
Goede!Vrijdag!
19.30!uur:!ds.!F.J.!Helder,!Winterswijk!
Welkom:!de!heer!Ter!Horst!
Geen!deurcollecte!
!

zaterdag!19!april!
Stille!Zaterdag!
19.30!uur:!ds.!F.J.!Helder,!Winterswijk!
Welkom:!de!heer!Klein!Wolterink!
Geen!deurcollecte!
!

zondag!20!april!
Eerste!Paasdag!
10.00!uur!ds.!F.J.!Helder,!Winterswijk!
Welkom:!de!heer!Wiggers!
Deurcollecte:!kerkvoogdij,!Jeugdwerk!
!

zondag!27!april!
10.00!uur!de!heer!S.!Kuijt,!Lichtenvoorde!
Welkom:!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!Kerkvoogdij,!Eredienst!en!kerkmuziek!
!

woensdag!9!april!
19.00!uur!Taizé!viering!in!de!RK!Calixtuskerk!
!

woensdag!23!april!
19.00!uur!Taizé!viering!in!de!RK!Calixtuskerk!
!
!
!
 


