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Beelden!van!God.!!
!
Al!even!geleden,!maar!het!is!weer!zwemlesdag.!
In!een!koud!buitenbad!in!Amerongen.!Zoon!ziet!
dat! verplichte! nummer! heel! niet! zitten! en! proI
beert! al! weken! om! zonder! inspanning! van! zijn!
kant!toch!klaargestoomd!te!worden!voor!het!AI
diploma.!Volgens!!badmeester!kan!hij!makkelijk!
zonder! bandjes! het! diepe! in.! Volgens! zoon! van!
zes!leidt!dat!tot!een!grote!ramp.!Tot!een!drama.!

Kortom,!hij!weigert.!En!dan!.!.!.!de!sterke!arm!van!de!
badmeester.!Voor! zoon!het!weet!wordt!hij! een!eind!
van!de!kant!het!water!in!geslingerd.!Zonder!bandjes.!!
Een!hevige!mopperpartij! vanuit! het!water! is! het! geI
volg.!Maar!wat!badmeester!al!zei,!zonder!problemen!
bereikt! zoon! foeterend! de! rand! van! het! zwembad.!
"En! nu! gelijk! een! baantje! naar! de! overkant",! roept!
badmeester.! Inmiddels! snappend! dat! verweer! niet!
helpt!moppert!zoon!zich!naar!de!andere!kant.!Op!de!
terugweg!in!de!auto!een!timide!stemmetje!vanaf!!de!
achterbank:!"Is!God!net!zo!sterk!als!de!badmeester?!"!
Weet!mijn!exacte!antwoord!niet!meer,!maar!zal!zeker!
geprobeerd! hebben! hem! niet! met! een! verwrongen!
beeld!van!God!!op!te!zadelen.!
Verwrongen! beeld! van! God,! wat! is! dat?! Beeld! van!
God! sowieso?! Daar! is! niet! één! kant! en! klaar! beeld!
van.! Niet! één! invulling.! Praat! met! een! willekeurig!
iemand!en!je!zal!merken!dat!die!een!eigen!beeld!van!
God! heeft! gevormd.! En! zoveel! hoofden,! zoveel! zinI
nen.!Zoveel!beelden!van!God.!
!
Mensen!die!God!als! een! strenge! rechter! zien.!Of! als!
een!Vriend!die!naast!hen!gaat.!Die!het!woord!Vader!
noemen.! Of! die! door! ervaringen! dat! woord! Vader!
niet!meer!uit!hun! strot!kunnen!krijgen.!Eeuwig.!HeiI
lig.!Ontzagwekkend.!De!Eerste!en!de!Laatste.!Koning.!
Schepper.! Licht.! Barmhartig.! En! dan! nog! schiet! het!
tekort.! Kortom! God,! daar! zijn! geen! woorden! voor.!
Niet!genoeg!woorden!om!zijn!grootsheid!te!verwoorI
den.! In! de! Islam! worden! negenennegentig! namen!
voor! God! genoemd.!Waaronder! de! namen! die! hierI
boven!gegeven!werden.!En!dan!nog,!elke!naam!geeft!
maar!één!klein!stukje!weer!van!wie!God! is.!Van!hoe!
God!is.!!
!
Hoe! zal! het! komen! dat! mensen! zulke! verschillende!
beelden! van!God!hebben.!Hem!namen!geven!die! zo!
verschillen?! Zou! dat! te! maken! hebben! met! hoe! ze!
God!hebben!ervaren?!Hoe!ze!God!hebben!leren!kenI
nen?!Daar!lijkt!het!wel!op.!Als!je!van!huis!uit!is!voorI
gehouden! dat! God! een! strenge,! nietsontziende! God!
is,! dan! zal! het!woord!Rechter! opkomen.!Als! je! thuis!
leerde! dat! God! iemand! is! die! naast! je! gaat,! die! je!
steunt!en!er!altijd! is,!dan!zal! je!Hem!ervaren!als!een!
Vriend.!!
!

Eén!naam!waarmee!God!zichzelf!voorstelt:! !"Ik!Ben",!
is!die!naam.!Een!naam!die!uitsteekt!boven!alle!andeI
re!namen.!Hij!stelt!zich!voor!aan!ons.!"Fijn!om!kennis!
met!je!te!maken!mens,!!'Ik!Ben'!!is!mijn!naam".!En!net!
zoals!het!na!kennismaken!met!!mensen!gaat,!gaat!het!
ook!nadat!God!met!je!kennisgemaakt!heeft.!Je!steekt!
je! hand! ook! uit.! Maakt! kennis.! Zegt! wie! je! bent.! Al!
hoeft!dat!bij!God!niet!meer,!want!Hij!weet!allang!wie!
je! bent.! En! na! de! kennismaking! ga! je! Hem! steeds!
meer! leren! kennen.! Verandert! je! beeld! van! Hem,!
verandert!je!beeld!van!God!door!de!tijden!heen!misI
schien.!Maar!van!één!ding!mag! je!zeker!zijn.!Hij!was!
er!het!eerst.!!!
!
God.!Wat!voor!beeld!heb!je!daarbij?!Wat!voor!GodsI
beeld?! Misschien! dat! van! een! man! die! onder! ons!
leefde.! Die! goed! deed.! Die! Liefde! leefde.! "Wie! mij!
gezien! heeft,! heeft! de! Vader! gezien"! zei! hij.! Daar!
doen!we!het!mee.!!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!marja!
!
Hieronder! een! lied! waarin! iemand! probeert! te! verI
woorden!wie!God!is.!Hoe!God!is.!Een!lied!waar!je!stil!
van!wordt.!Een!lied!over!een!liefhebbende!God.!!
!

Gij!hebt!mij!'t!eerst!bemind,!
o!God.!
De!hele!dag,!!
het!hele!leven!door!
bemint!Gij!mij!het!eerst.!
!

Als!ik!in!de!morgen!ontwaak!
en!mijn!ziel!tot!U!wend!
zijt!Gij!de!eerste:!!
Gij!hebt!mij!'t!eerst!bemind.!
!

Als!in!de!dagenraad!
ik!opsta!van!mijn!bed!
en!op!datzelfde!ogenblik!
mij!biddend!tot!U!richt!
zijt!Gij!mij!voor:!
Gij!hebt!mij!'t!eerst!bemind.!
!

Als!in!de!dag!ik!mij!onttrek!
aan!de!verstrooiing!van!het!leven,!
mijn!ziel!tot!inkeer!breng!
en!denk!aan!U,!
dan!denkt!Gij!reeds!aan!mij:!
Gij!hebt!mij!'t!eerst!bemind.!
!

En!ik,!ondankbaar!mens,!
die!altijd!denk!en!spreek!
als!of!Gij!maar!één!keer!
het!eerst!mij!hebt!bemind.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sören!Kierkegaard!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(pag.!529!van!het!liedboek)!

!
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Pastorpraat!ds.!Hinkamp!
!

Bij! het! schrijven! van! de! kopij! voor! het! meiI
nummer!van!Op!Weg!is!de!eerste!gedachte!er!
eentje! terug! in!de! tijd.!Het!was,!midden! in!de!
lijdenstijd,! toch! een! behoorlijke! feestmaand.!

Verjaardagen!en!ons!25!jarig!huwelijksjubileum!zorgI
den!voor!heel!veel! lieve! leuke!en!hartelijke! reacties.!
Heel!hartelijk!dank!!
En!de!tweede!gedachte!die!opkomt:!Wat!hebben!we!
met! elkaar! een! feestelijke! en! fleurige! Paasviering!
gehad!!Blijde!kindergezichtjes! (bij!het!zoeken!van!de!
paaseieren! in! de! kerk),! naar! hartenlust! zingende!
mensen!op!de!soms!uitbundige!begeleiding!van!onze!
beide! organisten,! de! paaslach! die! door! de! kerk! ging!
en!het!kruis!met!bloemen.!
!

Het!was!met! recht! een! groots! slotstuk! van!de!paasI
marathon.!Want!met!vijf!vieringen!in!vier!dagen!mag!
je!het,!vind!ik,!best!een!marathon!noemen.!!

!
De! toga!hing!deze!dagen!niet! op!het! vaste!plekje! in!
mijn!werkkamer!maar!in!mijn!‘werkkamer’!in!de!conI
sistorie.!Wel!zo!gemakkelijk.!
!

Wat!dit!jaar!wel!opviel!bij!de!paasmarathon!is!dat!er!
de! ene! keer! ‘wat! meer! mensen! langs! het! parcours!
stonden’! dan! op! andere!momenten.! (Eigenlijk!moet!
je!zeggen!dat!er!op!sommige!trajecten!meer!of!minI
der! deelnemers! waren.! Maar! meerdere! personen!
hebben!toch!ook!de!hele!marathon!afgelegd.)!
!

Het! roept! in! een! aantal! gevallen! wel! tot! bezinning!
met!betrekking!tot!de!toekomst.!Heeft!u!daar!zelf!ook!
een!mening!over?!Laat!het!mij!weten,! in!de!wandelI
gangen! of! via! de! mail.! Maar! u! kunt! uw! ervaringen!
rond!de!paasmarathon!ook!doorgeven!aan!leden!van!
de! kerkenraad.! Overigens! is! een! evaluatie! van! deze!
vieringen! geen! uitzondering.! Bij! iedere! kerkenraadsI
vergadering! of! het! ouderlingenoverleg! is! er! ruimte!
om! diensten! te! bespreken.! Daarnaast! blijf! ik! voor!
mezelf!altijd!iedere!dienst!evalueren.!Menigmaal!ook!
in!de!Johanneshof,!met!een!kop!koffie,!samen!met!de!
organist! van! dienst.! Want! kerkdiensten! zijn! er! niet!
om!het!rooster!te!vullen!maar!zijn!vóór!alles!eredienI
sten!en!dat!vraagt!om!zorgvuldigheid!en!blijven!werI
ken!aan!kwaliteit!!

Hoe!gaat!het!nu!verder,!de!komende!maand?!NatuurI
lijk!met!nieuwe!vieringen!met!als! ‘highlights’:!de!huI
welijksviering! van! ‘onze’! Bas! en! Lianne,! op! 16! mei.!
Zoiets!gebeurt!niet!iedere!dag!!Vervolgens!is!er!op!18!
mei! een! dienst! met! medewerking! van! de! Cantorij.!
Altijd!goed!voor!een!‘extra’!in!de!viering.!En!dan!is!er!
op!25!mei!nog!een!AKZIdienst,!met!de!kinderen!in!de!
hoofdrol.!Dus…!opnieuw!allemaal!van!harte!welkom!!
Daarnaast! zullen! er! ook!weer! heel!wat! organisatoriI
sche!en!pastorale!momenten!de!agenda! vullen.!Wie!
durft!er!nog!te!zeggen!dat!kerkenwerk!saai!of!eentoI
nig!is?!Tips!of!opmerkingen?!Ik!hoor!het!graag.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!met!een!hartelijke!groet,!Hans!Hinkamp!
!

Huwelijksviering!Lichtenvoorde!
Op!16!mei!treden!in!het!huwelijk!Bas!Tieltjes!en!LianI
ne!Meulenberg,! Sperwer! 17.! De! dienst! is! om! 12.00!
uur!in!de!Johanneskerk!en!u!bent!van!harte!uitgenoI
digd!!Bas!en!Lianne,!al!vast!van!harte!proficiat!!
!

AKZAdienst!25!mei!
Op! 25! mei! is! er! weer! een! AKZIdienst! (Anders! Kerk!
Zijn).! Deze! keer! is! het! thema:! “kinderen! maken! de!
dienst!uit”.!Wat!het!precies!gaat!worden?!Dat!hangt!
vooral! van! de! kinderen! af.! Tijd:! 10.00! uur! in! de! JoI
hanneskerk.!

!
De! dienst! wordt! voorbereid! in! nauwe! samenspraak!
met!de!leiding!van!de!kindernevendienst.!Het!belooft!
een!heel!boeiende!dienst!te!worden.!Dus!kom!kijken!
hoe!de!kinderen!met!een!verassende!blik!kijken!naar!
de!kerk!en!de!kerkdienst!!!
!

JAkerk!op!25!mei!
Tegelijk!met!de!AKZIdienst!is!er!ook!Jongerenkerk.!Op!
eigentijdse!en!eigenzinnige!wijze!kunnen!de!jongeren!
aan!de!slag!met!vragen!over!kerk!en!geloven!en!hoe!
ze!zelf!in!het!leven!staan.!Actief!aan!de!slag,!wat!lekI
kers,!het!is!er!weer!allemaal!in!een!‘ouderwets!gezelI
lige’!JIkerk.!Tijd:!10.00!uur!in!de!Johanneshof.!
!
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Pasen,!een!terugblik!1!
Van!een!gemeentelid!ontving!ik,!in!de!vorm!van!onI
derstaand!gedicht,!de!volgende!spontane!reactie!op!
de!Paasviering.!!
!

De$Zondag,$de$Eerste$dag$van$de$week$
de!zondag!
is!de!lach!van!God!
die!over!alle!dagen!straalt!
de!lente!
van!zijn!Koninkrijk!
met!bloemen!die!op!springen!staan!
!
de!zondag!
is!des!Heren!feest!
waarop!Hij!al!zijn!kinderen!wacht!
de!eerste!
van!de!nieuwe!week!
heeft!Hij!de!mensen!toegedacht!
!
de!zondag!
is!een!goed!begin!
het!hele!werk!heeft!God!gedaan!
kom!mensen!
vier!van!harte!feest!
de!Heer!is!er!voor!opgestaan!
Dirk!Scherpenzeel!
!
!!!!!!!!!!!!!!!dank!voor!deze!mooie!reactie,!Hans!Hinkamp!
!

Pasen,!een!terugblik!2!
Een!bijzonder!element!in!de!preek!van!Pasen!was!de!
aandacht!voor!de!Paaslach,!de!Risus!Paschalis,!in!het!
Duits!“Ostergelächter”.!Het!is!een!heel!oude!(nu!weer!
verdwenen)!kerkelijke!traditie!om!op!de!Paasmorgen!
een! grap! te! vertellen! om! zo! te! laten! weten! dat! er!
gelachen!mag!worden.!Want!met!de!opstanding!van!
Jezus! heeft! het! kwaad! het! nakijken.! Het! past! in! de!
Bijbelse!oproep!om!het! leven!te!omarmen!en!te!vieI
ren.! ! Het! slot! van! de! preek! was! deze! bedachtzame!
vertelling:!

!

Het! is! al! vele! jaren! geleden! dat! een! arme! zwerver!
(ten!onrechte)!werd!opgepakt!omdat!hij!een!diefstal!
zou! hebben! gepleegd.! De! rechter! vindt! echter! geen!
concrete! bewijzen.! Maar! hij! wil! hem! hoe! dan! ook!
weg!hebben.!"Dan!moet!de!Eeuwige!maar!beslissen",!
sprak! de! rechter! vroom.! "we! nemen! twee! briefjes:!
schuldig! en! onschuldig.! Het! briefje! dat! de! zwerver!
pakt! zal! zijn! lot! beslissen.! Voorwaar,! de! Eeuwige! zal!
beslissen".!Maar! de! rechter! heeft! stiekem! allang! op!
beide!briefjes!schuldig!gezet.!
!

De! zwerver! kiest! uit! de! hoge! hoed! een! briefje! en...!
stopt!dat!direct!in!zijn!mond!en!slikt!dat!door....!“wat!
doe! je!nu!!Nu!weten!we!nooit!wat!er!op!het!briefje!
heeft! gestaan!!"! roept! de! rechter.! "Geen!probleem”!
zegt!de!zwerver.! “We!kijken!gewoon!wat!op!het!anI
dere! briefje! staat:! ah!! schuldig.! Dus! moet! het! ingeI
slikte!briefje!onschuldig!zijn!geweest!”!De!rechter!kon!
uiteraard! niet! anders! dan! de! man! vrijspreken.! De!
Eeuwige!had!immers!gesproken!!En!zo!is!dat!!!
!

Zó! vieren! we! met! Pasen! dat! de! dood! zich! rijk! had!
gerekend!met!die!andere!Onschuldige,!aan!het!kruis.!
Maar!ook!hij!had!buiten!de!Eeuwige!gerekend.!EigenI
lijk! is!dus!het!geheim!van!Pasen!de!paasgrap!bij!uitI
stek:! de! Eeuwige! heeft! gesproken.! De! dood! is! overI
wonnen,!licht!brak!door!het!duister.!De!Heer!is!opgeI
staan,!de!Heer! is!waarlijk!opgestaan.!Eerst!Hij,!maar!
dan!ook!wij!!Dus,!vier!vandaag!het!leven!in!zijn!Naam,!
opstandig,!opgewekt,!feestelijk;!een!vrolijk!Pasen!”!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ds.!Hans!Hinkamp!
!

4!meiAbijeenkomst!Lichtenvoorde!
Op! 4! mei! herdenken! wij! (officiële! tekst! Nationaal!
Comitee!4!en!5!mei):! !“allen!–!burgers!en!militairenI!
die!in!het!Koninkrijk!der!Nederlanden!of!waar!ook!ter!
wereld! zijn! omgekomen! of! vermoord! sinds! het! uitI
breken! van! de! Tweede! Wereldoorlog,! en! daarna! in!
oorlogssituaties!en!bij!vredesoperaties."!
In! Lichtenvoorde!doen!we!dat! in! een!bijzondere!bijI
eenkomst! om! 19.00! uur! in! de! Bonifatiuskerk.! Deze!
bijeenkomst! wordt! in! Lichtenvoorde! georganiseerd!
door!het!plaatselijk!4!mei!comité.!
Vorig! jaar!werd!onderstaande! tekst,!namens!de!kerI
ken,!voorgelezen!door!onze!voormalige!scriba!Flip!de!
Bruijn:!
!
Sta!stil!bij!de!vrede!!
Sta!stil,!laat!je!gedachten!gaan!
en!zie!de!strijd!in!het!verleden!
waarin!de!vrijheid!werd!vertreden!
kreeg!machtswellust!ruim!baan.!
!
Sta!stil,!maar!laat!de!klokken!luiden!
vertellen!van!het!vele!strijden!
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van!vermoorde!mensen,!angstig!lijden!
wat!kon!een!mensenleven!nog!beduiden?!
!
De!vrijheid!mochten!wij!ontvangen!
een!schat!die!onbetaalbaar!is!
het!blijft!een!wereldwijd!verlangen!
daar!waar!men!vrede!mist!
!
want!nóg!heeft!men!het!niet!verstaan!
nóg!wordt!op!aard!gestreden!!
nóg!wordt!daardoor!geleden!
nóg!blijft!machtswellust!bestaan.!
Ik!bid!U!Heer!geef!vrede!
daar!waar!wordt!gestreden!
laat!de!liefde!overwinnen!
dan!zal!men!vrede!vinden.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ina!van!der!Welle!
!
Wilt! u!weten!welke! tekst! er! dit! jaar!door! de! kerken!
wordt!voorgelezen!(en!door!wie)?!Kom!dan!op!4!mei!
om!19.00!uur!naar!de!Bonifatiuskerk!en! loop!vervolI
gens!mee! in! de! stille! tocht! naar! het!monument! aan!
de!Dijkstraat!en!de!algemene!begraafplaats.!!
Herdenken! is! van! blijvende! waarde:! opdat! wij! niet!
vergeten,!opdat!wij!niet!herhalen?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hans!Hinkamp,!lid!4!meiIcomité!
!
!

Pastorpraat!!Gaatske!Braam!
!
Bezoekwerk!
!

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

Dhr.!T.J.!Duenk,!Antoniushove,! is!na!een!val!aan!zijn!
heup!geopereerd!in!het!ziekenhuis!te!Winterswijk!en!
is! voor! revalidatie! opgenomen! in! de! Molenberg! te!
Groenlo.!!
Alle!zieken!in!het!ziekenhuis,!verpleeghuis,!!de!zieken!
thuis!en!de!mensen!om!hen!heen,!heel!veel!kracht!en!
Gods!nabijheid.!!
Voor! de! examenkandidaten,! heel! veel! inspiratie! en!
sterkte,! ook! voor! degenen! die! nog! (spannende)!
proefwerken!moeten!maken!voor!het!overgangsrapI
port.!!!
!
Ontmoeting!in!de!Antoniushove!
Ouderling!Carelien!!Lensink!en!ik!hebben,!op!verzoek!
van!een!bewoner,!een!ontmoetingsmiddag!georganiI
seerd! in! de! Antoniushove! voor! alle! ! gemeenteleden!
die! in! en! rond! de!Antoniushove! hun!woonplek! hebI

ben.! ! Eenieder! is! via! een! brief! uitgenodigd! en! nieI
mand!hoefde!zich!aan!te!melden.!Tot!onze!grote!verI
rassing! mochten! we! velen! welkom! heten.! De! sfeer!
was!goed!en!we!hebben!elkaar!echt!ontmoet,!niet!in!
de! zaal! die! daarvoor! was! gereserveerd!maar! in! een!
ruimte! op! de! bovenste! verdieping! van! het! gebouw!
(we! pasten! er! met! elkaar! precies! in).! Hierbij! een!
dankwoord! voor! de! medewerkers! van! de! AntoniI
ushove! voor! hun! gastvrijheid,! wat! betreft! plek! en!
catering.! In!het!najaar!kan!eenieder!weer!een!uitnoI
diging!tegemoet!zien.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Met!een!bemoedigende!groet!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaatske!Braam!
!
!
Agenda!Lichtenvoorde!
!
07!mei!!! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
! ! Moderamen! ! 20.00!uur!
14!mei! ! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
! ! Kerkenraad! ! 20.00!uur!
17!mei! ! Cantorij!! ! 17.00!uur!
19!mei! ! Vergadering!PVG! 14.00!uur!
20!mei!!! Werkgemeenschap!
! ! Predikanten! ! 09.15!uur!
21!mei!!! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
26!mei! ! Reisje!PVG! ! 11.00!uur!
28!mei!!! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!
!
!
!
!
!

!!!!! !
!!!
!
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In!memoriam!Wim!Aalbers!
!
Echtgenoot! van! Corrie! AalbersIBezemer,!
Franciscanerhof! 8,! geboren! te! Lichtenvoorde!
op! 2! augustus! 1927,! overleden! te! LichtenI
voorde!op!24!maart!2014.!
We!staan!niet!altijd!stil!bij!het!woord!'samen',!
maar!het!is!een!groot!gemis!als!'samen'!uit!je!
leven!is.!Woorden!op!de!orde!van!dienst!voor!

zijn!afscheidsdienst.!Vanwege!een!langdurige!ziek!zijn!
van! z'n!moeder,! groeide!hij! als!baby!op! in!het! gezin!
Sironde.! ! Die! familieband! is! nog! steeds! hecht.! Hij!
trouwde! met! Corrie! Bezemer! en! was! een! vereniI
gingsman!in!hart!en!nieren.!In!2009!werd!bij!hem!een!
bloedziekte!ontdekt!en!gaf!de!arts!hem!nog!twee!jaar!
van! leven.! Na! die! twee! jaar! leefde! hij,! zoals! hij! dat!
zelf! kon!zeggen,! in! reservetijd.!Hij! vond!het!heel! fijn!
dat!hij!via!de!kerktelefoon!rechtstreeks!de!diensten!in!
de! Johanneskerk! kon! volgen! en! …! ! hoopte! nog! een!
keer!weer!naar!de!kerk!te!kunnen.!Helaas! is!dat!niet!
gelukt.! Gaandeweg! ging! zijn! lichamelijke! conditie!
verder!achteruit.!Hij!bleef!echter!positief.!De!behanI
delingen!in!het!ziekenhuis,!die!niet!altijd!even!prettig!
waren,!onderging!hij! heel! rustig,!wat! zelfs!de!artsen!
opviel. De! laatste! weken! gaf! zijn! lichaam! het! op. 
Dankzij!de!goede!zorg!van!zijn!familie!en!van!derden!
kon! hij! in! zijn! vertrouwde! omgeving! overlijden.! TijI
dens!de!afscheidsdienst! in!de! Johanneskerk! is!Psalm!
23!gelezen,!een!Psalm!waarin!David!zegt:!“de!Heer!is!
mijn!herder,!een!zorgzame!herder,!die!er!bij!is!tijdens!
hoogteI! en! ! dieptepunten,! zelfs! voorbij! de! grenzen!
van! de! dood.! David! eindigt! de! Psalm!met! de! woorI
den:!“Geluk!en!genade!volgen!mij!alle!dagen!van!mijn!
leven,! ik! keer! terug! in! het! huis! van! de! Heer! tot! in!
lengte! van! dagen.”! Dat! deze! woorden! zijn! vrouw,!
kinderen!en!kleinkinderen!tot!troost!mogen!zijn.!
!

Gaatske!Braam!

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

In!memoriam!Dick!van!Binsbergen!
!

Dinsdag! 22! april! waren! we! in! de! Johanneskerk! bij!
elkaar! om!het! leven! te! gedenken!en! afscheid! te! neI
men!van!Dick!van!Binsbergen.!!
Na!ruim!twintig!jaren!in!Lichtenvoorde!vertrok!hij!na!
het! overlijden! van! echtgenote! Miep,! vier! jaar! geleI
den,!naar!een!kleinschalig!verzorgingshuis!in!Cothen,!
bij!Wijk!van!Duurstede.!
!

Door!toenemende!dementie!werd!zelfstandig!wonen!
steeds! lastiger.! In! de! Poort! van!Wijk! vond!hij! goede!
verzorging!en!was!hij!dichterbij!zijn!kinderen.!GeesteI
lijk! moest! hij! steeds! weer! iets! inleveren.! Maar! ook!
lichamelijk!werd!het!voortschrijden!van!de!tijd!zichtI
baar.!Het!lopen!werd!wat!instabiel.!Een!val!resulteerI
de! in!een!gebroken!heup.!Opname! in!het!ziekenhuis!
was!noodzakelijk.!In!enkele!dagen!tijd!vloeide!daar!de!
levenskracht! uit! zijn! lichaam! weg.! Dinsdag! 15! april!
overleed!hij,!op!de!leeftijd!van!86!jaar.!
!

Mooie!en!dierbare!herinneringen!werden!naar!voren!
gebracht!door!broer!Reijer!en!zoon!Hugo.!De!andere!
zoon,!Erik,!sprak!een!woord!van!dank.!
Met!zijn!uitgeversachtergrond!was!hij!een!geweldige!
steunpilaar!voor!ons!kerkblad.!De!omvorming,!samen!
op!weg,! naar! een!nieuw!gezamenlijk! kerkblad!pakte!
hij!met!de!hem!bekende!nauwgezetheid!op,!contenI
tieus!als!hij!was.!Aardige!bijkomstigheid.!Volgens!mij!
verliet! niemand! na! de! redactievergaderingen! (en/of!
het! plakken! van! het! kerkblad)! het! pand! zonder!
hoogst! persoonlijk! door! hem! in! de! jas! geholpen! te!
zijn.!Die!hoffelijkheid!hoorde!bij!hem.!
!

Bij! eerst! het! koor! Sursum!Corda!en! later! de! cantorij!
was!hij! eveneens! graag! gezien.!Het!was! een!betrokI
ken!en!plezierig!mens!en!gemeentelid.!Hij!probeerde!
mee! te! denken! en! toen! dat! moeilijker! werd! bleef!
toch! zijn! hulpvaardigheid.! Toen! hij! minder! vast! ter!
been! werd! stelde! hij! destijds,! bij! de! komst! van! ds.!
Prenger! naar! Lichtenvoorde,! als! ook! hun! wijkprediI
kant,!zijn!fiets!beschikbaar!als!dienstfiets.!Het!tekent,!
denk! ik,! de!mens! Dick! van! Binsbergen:! voorkomend!
en!bereidvaardig!om!mensen!behulpzaam!te!zijn.!!
!

In! de! gedachtenisdienst! klonken! de! woorden! uit!
Psalm! 121.! Dat! de! woorden! “De! HEER! houdt! de!
wacht!over!je!komen!en!gaan!van!nu!aan!tot! in!eeuI
wigheid”!zijn!kinderen!en!kleinkinderen!mogen!troosI
ten!en!bemoedigen.!
!

ds.!Hans!Hinkamp!
!
!
!
!
!
!
!
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Hemelvaartsdag!
!

Het!was!een!zondag!!
en!toch!mocht!je!fietsen!!
het!was!een!zondag!!
maar!niet!heus!!
dag!van!dauwtrappen!!
in!de!vroege!morgen!!
en!samenkomsten!in!een!hal!!
besloten!met!massale!samenzang!!
en!schuchter!vrijen!in!de!bus!!
maar!verder!zei!het!je!niet!veel!
!

nu!zit!ik!er!wel!mee!!
met!wat!daar!(op!die!berg)!!
toen!(in!het!jaar!33!zegt!men)!!
gebeurde!op!klaarlichte!dag;!!
ze!hadden!net!nog!samen!zitten!eten!!
en!samen!zitten!praten!!
hij!Had!hen!nog!geboden!!!
de!stad!niet!te!verlaten!!
te!wachten!op!de!Geest!!
die!komen!zou!!
!

ze!liepen!even!later!!
de!straten!door!naar!buiten!!
beklommen!weer!de!berg!!
toen!het!gebeurde!!
ze!zagen!het!met!eigen!ogen!!
hoe!Hij!werd!opgenomen...!
!

maar!niet!in!zijn!geheel!denk!ik!!
Hij!liet!een!stukje!van!zichzelf!!
in!ieder!achter!!
groot!genoeg!!
om!elk!voor!zich!!
dit!weer!te!delen!met!!
en!te!verdelen!onder!anderen!
!die!er!naar!vragen!!
er!om!smeken!!
het!nodig!hebben!!
als!dorstigen!een!slokje!water!!
als!uitgemergelden!een!handvol!rijst!!
als!eenzamen!een!woord!begrip!!
als!zieken!medicijn!!
als!mensen!liefde!in!dit!liefdeloos!bestaan.!
!
Lees!dit!hier!af!!
eet!dit!maar!op!!
en!kijk!met!grote!ogen!om!je!heen!!
en!leg!een!open!oor!te!luisteren...!
!
PIET!KALTEREN!
!
!
!
!
!

Bloemengroet!Lichtenvoorde!
!
De!bloemen!uit!de!kerk!zijn,!als!groet!van!de!gemeenI
te,!gebracht!bij!
30!mrt.!de!familie!Hulshof,!
! Saturnus!19.!
!!6!apr.!!de!heer!Kestens,!
! Varsseveldseweg!7/01.!
13!apr.!!de!heer!Duenk!in!
! Antoniushove.!
20!apr.!!de!familie!
! Wessels!–!Luiten,!
! Lijsterbesstraat!!11.! !!
!
Verjaardagen!!
!
19!mei!!mevr.!!H.G.!Kuiperij!–!!
!! Florij,!V.!van!Goghstr.!17! !

7131!VD,!84!jaar.! !!
20!mei!!de!heer!H.W.!Stronks,!
! Bachstraat!22,!
! 7131!AE,!80!jaar.!
27!mei!!mevr.!J.H.!Heusinkveld!–!
! Wanrooy,!!Antoniushove,!
! 7131!CW,!97!jaar.!
27!mei!!mevr.!G.J.!Wamelink!–!
! Geessink,Meekesweg!10,!
! 7134!PD,!94!jaar.!
29!mei!!mevr.!D.C.B.!Weijers!–!
! Scholten,!Gruttostraat!11!
! 7132!DC,!75!jaar.!
!!1!juni!!mevr.!A.W.!Oonk!–!
!!!!!!!!!!!!!!Westerveld,!Oude!!
! Winterswijkseweg!!27,!
! 7134!PG,!82!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! geI
meente! krijgen.! Dit! gebaar! van! aandacht! schenken!
geldt! ook! voor! zieken! ! en! anderen! die! een! steuntje!
nodig!hebben.!
!

Bloemengroet!Groenlo!!!
!

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

2!maart!! mevrouw!A.!Freriks!!
9!maart!! ds.!Helder!
16!maart! mevrouw!Bergsma!
23!maart! de!heer!Hengeveld!
30!maart! mevrouw!De!Weerd.!
!
!
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De! diaconie! van! Lichtenvoorde! heeft! de!
volgende!projecten!ondersteund:!
!

Stichting!Earlybirds!en!Stichting!Vlinderkindjes!
$

Stichting!Earlybirds!
De! eerste! weken/maanden! met! je! kindje! zijn!
bijzonder.!Maar!wat!als! je!kindje!veel!te!vroeg!
op! de!wereld! is! gekomen?! Dan! is! het! niet! alI
leen!een!bijzondere!maar!ook!heftige!tijd.!
Je! brengt! de! eerste! weken/maanden! door! in!

het!ziekenhuis,!alles!gaat! langs! je!heen,! je!wordt!geI
leefd!en! je!hebt!veel! zorgen.!De! tijd!kan! je!niet! snel!
genoeg! gaan,! je! kindje!moet! groeien! en! aansterken.!
Alles!op!eigen!krachten!kunnen.!
In! deze!moeilijke! periode! kan! een! prachtige! fotoreI
portage!een! lichtpuntje! zijn,! een!onderdeel! van! verI
werking! als! jullie! later! thuis! zijn! maar! bovenal! een!
mooie!herinnering!!
Stichting!Earlybirds!Fotografie!komt!naar!het! ziekenI
huis!en!zal!met!alle!zorg,!liefde!en!respect!jullie!kindje!
vastleggen.!Alles!is!mogelijk!zolang!de!gezondheid!en!
conditie!van!je!kindje!het!toelaat.!
$

Stichting!Vlinderkindjes!
Deze! stichting! maakt! waardevolle! reportages! voor!
ouders!die!hun!kindje!verliezen!tussen!de!20e!en!24e!
week! van! de! zwangerschap.! Deze! reportages! zijn!
kosteloos.!De!fotografen!gaan!respectvol!om!met!de!
situatie!en!proberen! zoveel!mogelijk! aan!de!wensen!
van!de!ouders! te!voldoen.!Zij! leggen!zoveel!mogelijk!
herinneringen!aan!het!kindje!vast! in!een!verhalende!
stijl,! dit! alles!met! als! doel! het! verwerkingsproces! te!
ondersteunen.!
!

Meer!informatie!bekijk!de!website!op:!!
www.earlybirdsvlinderkindjes.nl$
!

Deurcollectes!mei!
!

4!mei! ! KIA,!Missionair!Werk!
!

Twintigers! op! zoek!
Bestaat!God?!Is!de!kerk!iets!voor!mij?!Wat!wil!ik!met!
mijn! leven?! Twintigers! hebben! vaak! een!druk! leven,!
maar! lopen! ook! rond! met! vragen! over! zingeving,!!
geloof!en!kerk.!Twintigers!Woerden!wil!jonge!mensen!
helpen! bij! dit! denkproces.! Het! project!wordt! onderI
steund!door!de!Protestantse!Kerk!in!Woerden.!
!

11!mei! ! San!Paulo!
!

18!mei! ! Koffie!Johanneshof!
!

25!mei! ! Herold!
!

Opbrengsten!collectes!maart!
!

2!maart!! Eigen!project!diaconie! !€!137,05!!
9!maart!! KIA,!zendingsweek! !€!64,30!!
12!maart! Eigen!project!diaconie! !€!66,65!!
16!maart! KIA,!werelddiaconaat! !€!73,73!!

23!maart! KIA,!!Diaconaat!! !€!94,05!!
30!maart! KIA,!zending! ! !€!63,05!
!
! ! ! ! Namens!de!diaconie:!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jeroen!Wildenbeest!
!

Kerkenraadsvergadering!Hervormde!Gemeente!
Groenlo!van!31!maart!2014!!!
Het! is! een! vreemde! gewaarwording! dat! ds.! Ria!WilI
lems!vanaf!nu!niet!meer!aanwezig!is.!Het!zal!nog!wel!
even!wennen!zijn.!!
Binnenkort!zal!bekend!worden!welke!predikant!uit!de!
regio!het!consulentschap!op!zich!zal!nemen.!Deze!zal!
dan! ook! deelnemen! aan! de! kerkenraadsvergaderinI
gen.!Hans!Bragt!zegt!dat!de!afscheidsdienst!voor!Ria!
heel!mooi!was!en!door!haar!erg!is!gewaardeerd.!!!!!
De! vieringen! rondom! Pasen! zullen! worden! geleid!
door! ds.! Fokko! Helder! uit!Winterswijk.! Daar! zijn!we!
heel!blij!mee.!!
Op!29! juni! a.s.! zal! er! afscheid!worden!genomen!van!
Anette!als!leidster!van!de!Kindernevendienst.!Tevens!
wordt!die! zondag!Hans!Scheers!bevestigd!als!ouderI
ling.!
De!plaatselijke! regeling!die!de!vorige!keer! is!besproI
ken!wordt!nu!officieel!vastgesteld!en!ondertekend.!!
De!diaconie!heeft!een!avond!bijgewoond!in!het!kader!
van! het! hulpverleningsproject! waar! zij! aan! deelneI
men.!Er!is!een!uiteenzetting!gegeven!over!met!name!
de!doelstelling!e.d.!
Meegedeeld! wordt! dat! de! Stichting! Oude! Gelderse!
Kerken!binnenkort!40!jaar!bestaat.!Of!hier!op!enigerI
lei!!wijze!aandacht!aan!wordt!besteed!is!niet!bekend.!!
Eind!van!dit!jaar!zal!er!weer!een!gesprek!plaatsvinden!!
over!o.a.!aanpassing!van!de!huurovereenkomst.!
Met!name!de!afspraken!over! verwarmingskosten!en!
het!onderhoud!van!het!orgel!zullen!dan!aan!de!orde!
komen.!
Meegedeeld!wordt! nog! dat! de! avond!met! Ds.! Anne!
van!der!Meiden!op!19!maart!jl.!een!groot!succes!was.!
Tijdens!het!bezoek!van!de!voorzitter!en!de!scriba!aan!
het!landelijke!dienstencentrum!van!de!PKN!in!Utrecht!
in! verband!met! het! zoeken! naar! een! nieuwe! prediI
kant!is!gezegd!dat!het!toch!aan!te!bevelen!is!een!z.g.!
beroepingscommissie! in! te! stellen.! Besloten! is! om!
deze! commissie! uit! max.! vijf! personen! te! laten! beI
staan!t.w.:!drie!gemeenteleden!en!twee!leden!van!de!
kerkenraad.!
Twee! personen! zullen! namens! de! Hervormde! GeI
meente!deelnemen!aan!de!4!mei!herdenking.!
Afgesproken!wordt!om!het!nieuwe!liedboek!vanaf!!
1!mei!a.s.!te!gaan!gebruiken.!
Hebt! u! nog! vragen! naar! aanleiding! van! de! kerkenI
raadsverslagen!dan!u!kunt!u!altijd!terecht!bij!de!scriI
ba!of!een!van!de!andere!kerkenraadsleden.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joop!ter!Horst,!scriba!
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Kerkbalans!2014!Lichtenvoorde! april!2014!

Inleiding!

Van!12!tot!en!met!26!januari!jl!werd!de!actie!KerkbaI
lans!2014!gehouden.!Dit!met!de! inzet!van!42!vrijwilI
ligers!voor!het!bezoeken!van!640!adressen.!Degenen,!
woonachtig! in!Mariënvelde!en!buiten!onze!gemeenI
tegrens! (22!adressen),!ontvingen!het! verzoek!om!bij!
te!dragen!per!post.!De!662!adressen!is!19!minder!dan!
in!2013.!Om!het!werk!van!de!kerk!ook!in!de!toekomst!
voort! te! kunnen! zetten! werd! de! gemeenteleden! in!
overweging!gegeven!de!bijdrage!zo!mogelijk!enigszins!
te!verhogen,!hetgeen!velen!van!u!ook!daadwerkelijk!
hebben!gedaan.!Van!het! totaal! van!de!bezorgde!enI
veloppen!hebben!we! inmiddels!zo’n!90%!retour!moI
gen! ontvangen.! Daar! zijn! c.q.! gaan! we! nu! mee! aan!
het!werk.! !Niet!alleen!door!de!voorlopige!balans!van!
de! opbrengst! op! te! maken! maar! ook! door! hen! te!
benaderen!die,!om!wat!voor!reden!dan!ook,!de!enveI
loppe! nog! niet! hebben! ingeleverd.! Voorts! zullen!we!
zorgen! dat! de! berichten! over! gewenste! uitschrijving!
bij!de!juiste!personen!terecht!komen.!

De!toezeggingen!

Op!dit!moment! is!er!door!525! leden!een!bedrag!van!
€.! 80.166,I! toegezegd! waarmee! we! het! bedrag! van!
2013! overtreffen.! Een! van! hen,! een! gastlid,! beI
schouwt! de! toezegging! als! een! ‘vriendenbijdrage’.!
Van! alle! toezeggingen! waren! er! 114! hoger! en! 59!
minder!dan!de!toezegging!van!2013.!

Niet!willen!bijdragen!aan!Kerkbalans!

In!totaal!30!adressanten!lieten!weten!niet!(meer)!aan!
Kerkbalans!te!willen!geven!door!dat!op!het!formulier!
kenbaar!te!maken,!het!formulier!blanco!in!te!leveren!
of!door!de!enveloppe!te!weigeren!dan!wel!deze!terug!
te!geven.!De!vraag!is!of!de!betrokken!personen!door!
bijvoorbeeld! de! ouderling! bezocht! moeten! worden!
om! duidelijkheid! te! krijgen! of! zij! lidmaat!wensen! te!
blijven! en! zo! niet! het! betreffende! formulier! tot! uitI
schrijving!tekenen.!!

Studerende!kinderen!

Elk! jaar! wordt! door! een! aantal! meerderjarige! kinI
deren,!veelal! studerenden,!aangegeven!niet! ! te!kunI
nen!bijdragen.!Ook!dit!jaar!is!dat!het!geval!bij!zo’n!20!
‘18Iplussers’.!!

Geen!lidmaat!meer?!

Drie! personen! hebben! aangegeven! geen! lidmaat!
(meer)! te! zijn.!Dit! zal!worden!nagetrokken.! Er! zijn! 8!
schriftelijke! verzoeken! om! uitschrijving! ontvangen.!
Tien! personen! hebben! (al! eerder?)! te! kennen! gegeI
ven!geen!lidmaat!van!de!kerk!te!willen!zijn!zonder!dat!
daarvoor!een!uitschrijfformulier!is!ondertekend.!Deze!
personen!via!de!ouderling!benaderen.!

Niet!kunnen!bijdragen!

Een!10Itiental!personen!c.q.!gezinnen!heeft!duidelijk!
aangegeven!dit!jaar!niet!te!kunnen!bijdragen!gelet!op!
hun!privé!omstandigheden.!Hiervoor!bestaat!natuurI
lijk!begrip.!

Overige!

Een! aantal! gemeenteleden! Een! heeft! aangegeven!
niet! te! betalen! maar! wel! lid! te! willen! blijven.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met!betrekking!tot!!de!ontbrekende!53!antwoordenI
veloppen! vindt! overleg! plaats! over! de! wijze! van! afI
handeling.!Van!die!53!hebben!8!vorig! jaar!nog!bijgeI
dragen,!25!hebben!vorig!jaar!geen!bijdrage!toegezegd!
en!hebben!er!10!niet!gereageerd!in!het!kader!van!de!
‘actualisatie!ledenregistratie’.!

Vertrouwende! u! hiermee! te! hebben! geïnformeerd,!
namens!het!College!van!Kerkrentmeesters,!

Met!vriendelijke!groet,!

Gerard!van!Lochem!!en!Jan!Niewold!

!

Paasmiddag!voor!de!H.V.D.!Groenlo!
!
Op!donderdag!10!april!kwam!de!groep!samen,!
om! de! jaarlijkse! Paasmiddag! te! vieren.! HierI
voor! was! uitgenodigd,!mevrouw!Mia! Tankink,!
pastor!te!Keijenborg!en!omstreken.!Zij!wist!ons!
te!boeien!met!een!programma!vóór!en!een!na!

de!pauze.!
Tijdens!ons!kopje!koffie!of! thee!bij! samenkomst,! zaI
gen!we!al!de!ZevenIarmige!kandelaar!staan!die!dienst!
ging!doen!bij!het!thema!van!deze!dienst:!“DORST!“.!
!
Door!Harmien!Raspe!en!Ina!Slotboom!werden!7!kaarI
sen!bij!toerbeurt!aangestoken!elk!met!een!bijpassenI
de! tekst.! Pastor!Mia! Tankink! ! gaf! daarbij! een! korte!
overweging.!Tussendoor!zongen!we!liederen.!
!
Kaars!1!:!“!Mensen!dorsten!naar!zekerheid!“!(!zekerI
heid!zonder!premie).!
We!zongen!het! lied! :!Wat!de!toekomst!brengen!moI
ge.!
!
Kaars!2! :!”!Mensen!dorsten!naar!geld!“! (!balans!zien!
te!vinden!tussen!God!dienen,!het!geloof!en!de!wereld!
van!geld!en!aardse!zaken!).!
!
Kaars!3!:!“!Mensen!dorsten!naar!echte!liefde!“.!
!
Kaars!4!:!“!Mensen!dorsten!naar!veiligheid!en!geborI
genheid!“!(!gebed!om!troost,!bemoediging,!behoeden!
etc.!)!
Hierna!zongen!we!:!Veilig!in!Jezus!armen.!
!
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Kaars!5! :! “Mensen!dorsten!naar!gezondheid!en!hebI
ben! angst! voor! het! lijden! “!We! lezen! uit!Mattheüs:!
Jezus!in!de!Hof!van!Getsemané.!
Kaars!6!:!“Mensen!dorsten!naar!eigenwaarde”!(!klein!
durven!maken!door!de!liefde!van!Jezus!).!
We!zingen!hierna!:!Een!mens!te!zijn!op!aarde.!
!
Kaars!7!:!“Een!mens!dorst!naar!levend!water!“!(!Jezus!
in!gesprek!met!de!Samaritaanse!vrouw).!!
!
We! sloten! dit! alles! af! met! gezang! 456,! Zegen! ons!
Algoede.!
!
Na!de!pauze!had!Mia!een!programma!voorbereid!met!
beeldpresentatie,! ! met! het! thema:! WAT! IS! PASEN,!
wat!vieren!we!eigenlijk!met!Pasen!?!
Hoe! kun! je! het! “Paas! mysterie”! overbrengen?! Als!
kind!werd!ons!voorgehouden!:!“bij!God!is!alles!mogeI
lijk! “,!maar!met! ons!menselijk! verstand! is! het! soms!
moeilijk!te!begrijpen.!!
!
We!kunnen!ons!huidige!Paasfeest!in!3!stukken!verdeI
len:! ons! Christelijke! Paasfeest! (Christus! is! geboren,!
groeit!op!tot!herder,!met!oog!voor!alle!schapen.!Het!
lijdensverhaal!).!
vanuit!de!Joodse!traditie!(!Christus!moet!nog!komen.!
Pesach!is!het!feest!van!de!bevrijding).!
het!commerciële!Paasfeest!(!Eiereneten,versiering,de!
kleur!geel).!
!
Eigenlijk!hebben!we,!aangeleerd!door!de!commercie,!
er!een!stamppotje!van!gemaakt!met!van!alles!wat.!
!
Een!feest!van!een!Nieuw!Begin,!het!feest!van!de!LenI
te.! Nu! vangt! het! Nieuwe! Leven! aan,! het! licht! gaat!
schijnen.!
!
NIEUW!LEVEN,!NIEUWE!KANSEN.!
!
“Zelfs! aan! het! kruis!wist! Jezus! dat! het! goed! zou! koI
men”.!Met!deze! zin!eindigde!deze!boeiende!middag!
die! ons! al! helemaal! in! de! Paasstemming! bracht,! en!
mooi!thema!om!nog!over!na!te!denken.!
!
Pastor!Mia!Tankink!werd!door!Ina!Slotboom!hartelijk!
bedankt!voor!deze!boeiende!middag!en!met!ons!apI
plaus!konden!we!dat!oprecht!beamen.!
!
Met! deze! middag! kwam! er! een! einde! aan! onze! saI
menkomsten!van!dit! seizoen!en! in!het!najaar!hopen!
we!met!enthousiasme!met!een!nieuw!programma!te!
kunnen!presenteren!en!iedereen!weer!terug!te!zien.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nancy!CortsI!Stunnenberg!
!

Vertaalproject!Bijbel!in!Gewone!Taal!
!
Het! !vertaalwerk!aan!de!Bijbel! in!Gewone!Taal!(BGT)!
is! klaar.! Het! Nederlands! Bijbelgenootschap! heeft! de!
bestanden! beschikbaar! gesteld! aan! uitgeverij! Royal!
Jongbloed! in! Heerenveen.! De! vertaling! is! afgerond!
binnen!de!geplande!tijd.!
Jaap! van! Dorp,! vertaler! bij! het! Nederlands! BijbelgeI
nootschap! (NBG)! en! coördinator! van! de! laatste! fase!
van!het!vertaalproject,!is!tevreden:!‘We!hebben!hard!
moeten!werken,!maar!we!hebben!onze!deadline!geI
haald.! Vooral! de! laatste!maanden!was! de! druk! heel!
hoog,!maar!het!is!gelukt.!Ook!de!laatste!teksten!konI
den!we!zorgvuldig!afronden.!
Voor! de! Bijbel! in! Gewone! Taal! volgt! nu! de! fase! van!
vormgeving,! drukI! en! zetproeven! en! uiteindelijk! het!
drukwerk.! In!het!najaar! van!2014! is! de!BGT!voor! ieI
dereen! beschikbaar.! Voor! wie! nu! kennis! wil! maken!
met!de!BGT! is!er!een!voorpublicatie!beschikbaar:!De!
Bijbel! in!Gewone!Taal,!de!eerste!teksten!(het!boekje!
kost!€!7,50!en!is!verkrijgbaar!in!de!boekhandel).!
!
Planning!gehaald!
!

Een! team! van! zo’n! twaalf! vertalers! heeft! de! afgeloI
pen!zeven!jaar!gewerkt!aan!de!Bijbel!in!Gewone!Taal.!
Vooraf! was! een! uitgebreid! projectplan! gemaakt,!
waarbij! de! kennis! werd! benut! van! eerdere! vertaalI
projecten,!zoals!de!Nieuwe!Bijbelvertaling.!Rieuwerd!
Buitenwerf,!algemeen!directeur!van!het!NBG:! ‘Het! is!
bij! zulke! grote!projecten!altijd! spannend!of! de!planI
nen!ook!haalbaar!zijn.!Maar!het! is!ons!gelukt!om!de!
vertaling!precies!op!het!geplande!moment!af!te!ronI
den.!Daardoor!komt!er!in!2014,!het!jubileumjaar!van!
het!NBG,!een!bijbel!uit!die!voor!iedereen!leesbaar!en!
begrijpelijk! is.! Een!mooie! kroon!op! 200! jaar!werk! in!
dienst!van!de!Bijbel’.!!
!
De!Bijbel!in!Gewone!Taal!
!

De!Bijbel! in!Gewone!Taal! is!een!vertaling!van!de!BijI
bel! in! taal!die! iedereen!begrijpt.!Het! is!een!vertaling!
van!de!hele!Bijbel!uit!de!bronteksten!(Hebreeuws!en!
Grieks).! De! BGT! is! duidelijk! en! toegankelijk.! Er! worI
den! gewone! woorden! in! gebruikt! en! de! zinnen! zijn!
helder! en! niet! te! lang.! De! tekst! is! duidelijk! opgeI
bouwd! en! de! layIout! is! overzichtelijk.! Moeilijke!
beeldspraak! wordt! verduidelijkt.! Door! het! gebruik!
van! gewone! taal! is! de! tekst! voor! iedereen! goed! te!
begrijpen.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ineke!BeestmanIHoitink!
!
!
!
!
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Expositie!fotoclub!Helios!Aalten!
!
De! expositie! deze! keer! is! van! enkele! leden! en! exI
leden! van! fotoclub! Helios! met! een! Lichtenvoordse!
achtergrond.!In!mei!1995!is!de!fotoclub!opgericht!en!
kreeg!de!naam!‘Helios’,!dat!betekent:!god!van!de!zon.!
De! eerste! bijeenkomst! werd! gehouden! bij! ‘Tante!
Mina’!op!de!markt! in!Aalten!(tegenwoordig!Stegers).!
Na!enige!tijd!werd!er!verhuisd!naar!Hotel!‘De!Kroon’!
aan!de!Dijkstraat,!waar!de!opkamer!werd!verbouwd!
tot!doka.!Men!maakte!toen!ook!al!excursies!naar!het!
Openluchtmuseum! in! Arnhem! om! kort! erna! de! geI
maakte!foto’s!op!een!expositie!te!laten!zien.!In!1995!
verhuisde!Helios!naar!café!‘Op!d’n!Timp’!waar!in!1999!
een! tweemaandelijkse! wisselcollectie! wordt! gestart.!
Na! een! noodzakelijke! verhuizing! in! 2010! is! Helios!
naar!café!Schiller!gegaan.!Helios!is!aangesloten!bij!de!
fotografenbond.!
De! foto’s! van!de!expositie! zijn! van!Lex!Gouda,!Brigit!
GoudaISchraven,!Erik!van!de!Groep,!Diny!Hogenkamp!
en! Ineke! BeestmanIHoitink.! Lex! en! Brigit! zijn! sinds!
januari! om! gezondheidsredenen! geen! lid! meer.! Lex!
deed! veel! aan! portretfotografie! en! volgde! menig!
cursus!hierover!en!deed!natuurfotografie.!Brigit!deed!
straatI!en!natuurfotografie.!Erik!doet!straatfotografie,!
natuur!en!architectuur.!Diny!heeft! vele!bloemen!geI
fotografeerd! (macro)! op! bijzondere! wijze,! doet! ook!
straatfotografie! en! experimenteert! met! bewegende!
beelden.! Ineke! fotografeert! bloemen,! veel! uit! eigen!
tuin!(ook!macro)!en!doet!natuurI!en!landschapsfotoI
grafie.!Daarnaast!worden!er!foto’s!gemaakt!die!bij!de!
tweemaandelijkse!vrijblijvende!opdracht!van!de!club!
horen! en! menig! ander! onderwerp,! waaronder! ook!
vakantiefoto’s.!Voor!meer!informatie!over!Helios!kijk!
dan!op!www.fc.helios.nl.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Expositiewerkgroep!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hans,!Ank!en!Ineke!
!

!
!
Kledinginzameling!
!

De!eerstvolgende!kledinginzameling!is!op!zaterdag!31!
mei! a.s.! van! 09.00! tot! 12.00! uur! in! de! Ni’je!
Wehmerhof,!Rentenierstraat!20.!
!

PVG!reis!26!mei!2014!
!
Op!maandag!26!mei!a.s.!gaan!we!ons!jaarlijkse!reisje!
van!de!PVG!maken!en!nodigen!iedereen!graag!uit!om!
mee!te!gaan.!
We!vertrekken!om!11.00!uur!vanaf!de!parkeerplaats!
van! Albert! Heijn! te! Lichtenvoorde.! Daarna! gaan!we,!
via!een!toeristische!route,!naar!restaurant!Ruimzicht!
in! Zeddam.! Hier! gaan! we! genieten! van! een! heerlijk!
diner.!
De! reis!wordt! vervolgd! om! ongeveer! 14.00! uur!met!
bestemming!‘De!Panoven’!te!Zevenaar.!
Daar!krijgen!we!een!rondleiding!en!een!rit!per!treinI
tje! om! alles! goed! te! bekijken.! Ook! zal! daar! tijd! geI
maakt!worden!voor!koffie!en!gebak.!
We!hopen!om!17.00! uur!weer! in! de! bus! te! stappen!
voor!de! terugreis,! zodat!we! tegen!18.00!uur! in! LichI
tenvoorde!zullen!zijn.!
Hebt!u!zich!nog!niet!aangemeld,!doe!dit!dan!vόόr!15!
mei!a.s.!bij!mevrouw!N.!Kip,! zodat!wij!de!nodige!afI
spraken!kunnen!maken.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!het!bestuur!van!de!PVG!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Annie!Bosman!
!

Giften!
!

Ontvangen!voor!de!PVG:!
Via! mevrouw! J.! ter! Haar! 2! x! €! 10,I;! via! mevrouw! I.!
Kuenen!€!6,I!en!via!mevrouw!C.!Lensink!€!5,I.!
Mevrouw!Gaatkse!Braam!ontving!2!x!€!10,I!en!1!x!€!
20,I!voor!de!kerk.!
Voor! het! pastoraat:! €! 20,I! via! de! heer! F.! van!Doorn!!
en!!10,I!via!mevrouw!R.!Tieltjes!
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! bovenI
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!medegemeenteI
lid?! Geef! het! dan! even! aan! mij! door.! Namens! uw!
diaconie,!Hillie!IkinkILankamp!!!tel.!377300!
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GELEUF!’T!NO!MAOR!
!
NEET!TE!LETTERLEK!(Jan$van$Eerden)$!
!
Van!de! zommer!was! ik!op!ne!warmen!dag! in!Aalten!
ton!ik!wat!tied!ovver!hadde.!Ik!mosse!ovver!een!klein!
uur!argens!waen,!maor!ik!was!nog!te!vrog.!Meestal!is!
‘t! andersumme! moor! den! veuregen! afspraak! duurn!
minder! lange!as!a’k!edacht!hadde.! Ik!had!gin!zin!um!
in!dizze!bollenhette!hen!en!waer!naor!Balle!te!fietsen!
dus!mos!ik!effen!de!tied!an!’t!ende!zeen!te!kriegen.!Ik!
had!miene!zinnen!ezet!op!’t!terras!van!Steegers!of!de!
olde!Herberg!maor!dat!hadden!d’r!maer!edacht,! gin!
plaatse!maer!vriIj.!Um!in!Biebelse!termen!te!blieven:!
D’r!was!gin!plaatse!meer!in!de!herberg.!
!
Ton!zag!ik!dat!de!olde!kerke!los!was!en!ik!dachte:!Dan!
gao! ‘k! daor!wal! een! hötjen! zitten.! Ik! bun! jo!wal! gin!
toerist!maor!daor! is! ‘t! in!elk!geval!keuliger!as!buten.!
D’r!wazzen!hooguut!een!man!of!veere! I!vieve!dus! ik!
had!de!banke!veur!‘t!uutzeuken.!Ik!zatte!nog!gin!tien!
minuten!toen!d’r!ne!man!van!zo’n! jaor!of!zeuventeg!
binnen! kwam.! Hee! kek! effen! rond! en! kwam! ton! op!
mien!aflopen!en!ging!stief!naost!mien!zitten.!Ik!vonne!
‘t!wal!apart!a’j!vlak!naost!een!ander!gaot!zitten!at!d’r!
ruumte!zat! is!en!ik!schoeven!ok!al! ‘s! iets!op.!An!zien!
heufd! te! zeen! had! hee! ok! last! van! de! hette!want! ‘t!
zweet!leep!um!lang!de!kop.!
!!
Opens! begon! he! teggen! mien! te! praoten! zonder! at!
hee!mien!ankek.$ ‘’Ja$ ik$gao$hier$maor$effen$zitten.$ Ik$
wazze$ met$ miene$ vrouwe$ boodschappen$ an$ ‘t$ doon$
en$ ton$bedacht$ze$zich$dat$ze$wol$kieken$of$d’r$ in$de$
opruuming$nog$ne$zommerjurk$te$kriegen$is.$Ja$en$at$
dee$ vrouwleu$ dat$ in$ de$ kop$ heb$ ezet,$ dan$ praot$ d’r$
maor’s$teggen.’’!He!kek!mien!effen!an!en!vroog:! ‘’Of$
heb$i’j$ok$ne$vrouwe?!“!‘t!antwoord!wachten!hee!neet!
af!want!hee!kek!weer!veur!zich!uut!en!praoten!drek!
wieter.! “Ik$ hove$ de$ kerke$ neet$ te$ bekieken”! zei! hee,!
“dee$ken$ik$wal.$Man$as$kind$mosse$wiLj$elken$zondag$
met$en$dan$zat$iLj$d’r$maor$een$betjen$rond$te$kieken,$
ik$heb$denk$alle$ruutjes$en$banken$wal$100$kere$eteld.$
D’r$was$ in$ dee$ tied$nog$gin$ kindernevendienst$ en$de$
praeken$duurn$wal$twee$keer$zo$lange$as$now.$En$wat$
veur$ ne$ praeken,$ de$ Biebel$worden$ van$ kaft$ tut$ kaft$
deurLenommen$ en$ d’r$ worden$ host$ net$ zo$ veule$
praekt$ovver$den$duuvel$as$ovver$onzen$ leeven$Heer.$
Toen$ik$older$wazze$nam$ik$den$Biebel$neet$zo$ letterL
lek’’.$He!kek!mien!effen!an:$‘’Geleuf$iLj$dat$van$Adam$
en$ Eva$ en$ Jona$ in$ den$ vis?’’$He! graöllen! iets! en! kek!
weer! veur! zich! uut.! Veur! a’k$ antwoord! kon$ gevven!
ginge!al!waer!wieter:$‘’Volgens$mien$geet$‘t$d’r$in$dee$
verhalen$neet$umme$of$‘t$kan$maor$wa’j$d’r$met$doot.$
Ik$ bunne$ne$ vriLjzinnegen$geleuvigen,$ betjen$ne$ flodL
derbokse$ zeiden$ze$vrogger.$Allene$Paosen$daor$he’k$
wat$meer$mäöjte$met.$ ILj$ könt$ toch$moeilek$ zeggen$

dat$ dee$ kruseging$ en$ opstanding$ symbolisch$ is,$ dat$
geet$ mien$ iets$ te$ wiet.$ Dan$ vraog$ ik$ mien$ af:$
Waorumme$ kon$ God$ de$ mensen$ neet$ zo$ vergeven$
zonder$ at$ Jezus$ daor$ veur$ ekruusigd$ mos$ worden?$
Mot$God$ ok$ arges$ verantwoording$ an$ afleggen$ of$ is$
d’r$ toch$ zoiets$ as$ ne$ duuvel$ wiet$ blood$ wil$ zeen?’’$
’t!Was! effen! stille! en! op! zukke! gedachten! had! ik! ok!
gin!antwoord.!Toen!begonne!‘e!weer:!“Ton$de$kinder$
groot$ wazzen$ ha’k$ met$ hun$ ok$ wal$ is$ ne$ discussie$

ovver’n$ Biebel$ en$ ‘t$ geleuf.$ Veural$mien$ dochter$ kon$
dan$‘t$ene$verhaal$nao$‘t$andere$op$neumen$wat$neet$
kon$en$dus$beston$God$neet$volgen$eur.$ILj$zollen$denL
ken$dat$de$jongere$generatie$wat$vriLjer$met$de$Biebel$
umme$ geet$ maor$ ‘t$ völt$ mien$ op$ dat$ dee$ juust$ den$
Biebel$heel$letterlek$nemt$en$daorumme$afhaökt.”$
!
‘’En….is$ ow$ dochter$ afLehaökt?’’$ waogen! ik! te!
vraogen.$’t!Was!een!hötjen!stille.!“Mien$dochter$laeft$
al$een$jaor$of$vieve$neet$meer”.$Hee!heel!schokkereg!
maor! deep! aodem.$ ‘’Ik$ kan$ ow$ wal$ vertellen$ dat$ ‘t$
neet$met$ völt$at$ow$de$kinder$ veurgaot”$ zei! ‘e!en! ik!
kon! alleen! maor! jao! knikken.$ “In$ den$ tied$ van$ eure$
zeekte$en$ok$later$he’k$heel$wat$af$ebaeden,$eerst$um$
genezing$ en$ later$ um$ troost$ en$ een$ teken$ van$ God.$
Maor$ik$heur$en$zagge$niks$van$dén$God$en$ik$zal$ow$
wal$ eerlek$ zeggen:$ ik$ wazze$ gewoon$ helleg$ op$ ‘m.$
Dan$ha’j$altied$geleufd$dat$God$d’r$altied$is$en$at$‘t$d’r$
dan$ op$ an$ kump,$ dan$ heur$ iLj$ of$ zee’j$ um$neet.$WiLj$
hebt$familie$en$gelukkeg$ne$helen$goeien$buurman$en$
daor$he’w$völle$an$ehad$en$‘t$gekke$was,$in$de$natuur$
vin$ ik$ ok$ troost,$maor$ den$God…..$ dén$ leet$ zich$ neet$
zeen.$ Ik$ wazze$ zo$ niedeg$ op$ God$ en$ alles$ wat$ met$
geleuf$ te$ maken$ hef,$ da’k$ jaorn$ lang$ neet$ naor$ de$
kerke$bun$ewest$en$‘t$geleuf$alleen$maor$hellegheid$in$
mien$ los$meek.$Allene$met$Karst$en$met$Paosen$ging$
ik$dan$want$dat$von$miene$vrouwe$fijn.‘’$
“Maor$ waorumme$ zit$ i’j$ dan$ noo$ wal$ in$ de$ kerke”$
vroog$ ik.$ “Dat$ za’k$ ow$ vertellen”,$ zei! ‘e.$$
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“$Veureg$jaor$met$Paosen$worden$in$de$kerke$natuurL
lijk$ ‘t$ paosverhaal$ elaezen”.$ Ik$ wol$ d’r$ eigenlek$ neet$
ens$ naor$ luustern$ moor$ ja,$ iLj$ kriegt$ toch$ wat$ met$
natuurlek.$Ton$heurn$ik$ovver$Maria$wiet$Jezus$zag$en$
dacht$ dat$ ‘t$ de$ tuinman$was.$ ‘t$ Lek$waarachteg$ dat$
opens$‘t$kwartjen$veel.’’$
Ik! trokke! de! wenkbrauwen! iets! op! want! ik! snappen!
d’r!niks!van.$Hee!zag!da’k! ‘t!neet!begrep!en!gin!wieI
ter:!”Ik$wazze$net$as$Maria,$ ik$herkennen$ ‘m$neet.$ Ik$
had$ ‘t$ allemaole$ völ$ te$ letterlek$ op$ evat.$ Ik$ dachte$
altied$dat$God$niks$van$zich$leet$heurn$want$ik$zagge$
gin$God$maor$allene$de$buurman$waor$wiLj$zo$völle$an$
hadden.$Schienbaor$is$dat$bidden$toch$neet$veur$niks$
e’west$want$de$familie$en$den$goeien$buurman$kwaL
men$ altied$ langs.$ A’k$ neet$ wette$ waor’k$ ‘t$ zeuken$
modde$van$heimwee$naor$mien$dochter$dan$vinne$ ik$
röste$ in$ de$ natuur,$ veural$ in’t$ veurjaor$ at$ alles$waer$
niLj$anslöt.’’$‘t!Was!een!heel!hötjen!stille,!wat!kö’j!d’r!
ok!op!zeggen?!Ton!stonne!op!en!zei:! ‘’Ik$zal’s$kieken$
of$de$vrouwe$al$iets$hef$uutLezocht’’.$Hee!leep!weg!en!
nao!een!paar!meter!draejen!e! zich!nog!ne!kere!umI
me:’’$ ILj$ mot$ ‘t$ allemaole$ neet$ te$ letterlek$ nemmen$
dan$hol$iLj$‘t$‘t$langste$vol.’’$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jan!van!Eerden!
!

!
In!gesprek!met!.!.!.!.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
Hillie!Ikink.!
!
Enthousiast! blaffend! reageert! de! hond! op! de! bel.!
Hillie!doet!open,!en!we!gaan!aan!de! tafel! in!de!keuI
ken!zitten.!Van!de!drie!zonen!ligt!de!jongste!al!in!bed.!!
Hillie!en!haar!echtgenoot!komen!allebei!uit!Aalten.!Ze!
heeft! lang! gewerkt! als! administratief! medewerkster!
in!het!Asielzoekerscentrum! (AZC)! in!Aalten.! Toen!de!
middelste!geboren!werd!moest!ze,!door!persoonlijke!
omstandigheden,!daar!stoppen.!Het!AZC!is!inmiddels!
gesloten.!!
Toen! de! jongste!wat! ouder!werd! leek! het! haar! leuk!
om!weer! te! gaan!werken.! Ze!deed!een!opleiding! en!
heeft! nu! haar! eigen! schoonheidssalon! aan! huis,!
waarnaast!ze!ook!kleurenadviseuse!is.!!
Hillie! komt! uit! een! gereformeerd! gezin.!Omdat! haar!
ouders! een! gemengd! huwelijk! hadden,! (roomsI

katholiek/gereformeerd),! kreeg! ze! een! vrije! opvoeI
ding.! Haar! echtgenoot! is! van! huis! uit! roomsI
katholiek.!Al!is!het!nooit!een!echt!punt!geweest,!voor!
zijn! ! ouders! ! was! dat!wel! even!wennen.! Zoals! Hillie!
zegt,!het! is!ook!verrijkend.! Je!hebt!extra’s!van!beide!
kerken.!!
Bij!hun!huwelijk!besluiten! ze!om!samen!bij!de! (toen!
nog)!Gereformeerde!kerk!verder!te!gaan.!!
De!kinderen!zijn!allemaal!gedoopt.!Als!ouder!geef! je!
hiermee!richting!aan!het!leven!van!je!kinderen.!En!je!
hoopt! dat! ze,! als! ze! ouder!worden,! belijdenis! zullen!
doen.!Op!de!vraag!of!er!nog!iets!van!die!doopzondaI
gen! is! blijven! hangen! blijkt! dat! onder! andere! te! zijn!
dat! de! oudste! de! eerste! dopeling!was! van! dominee!
Margreet! Bouwman.! En! dat! roomsIkatholieke! vrienI
den!de!dienst!heel!bijzonder!en!relaxed!vonden.!!
Wat! doorpratend! over! de! kerk! en! de! kerkdiensten!
constateert!Hillie!dat!de!groep!die! komt! steeds! kleiI
ner! wordt.! Weinig! jongeren,! weinig! aanwas.! Helaas!
geldt! dat! voor! alle! kerken.! En! toch:! het! moet! wel!
door!blijven!gaan!!Daarom!heeft!ze!dan!ook!ja!gezegd!
toen!haar!onlangs!gevraagd!werd!of! ze!diaken!wilde!
worden.! (Hillie! is! ook! tot! vlak! voor! het! samengaan!
van! de! Hervormde! gemeente! en! de! Gereformeerde!
kerk! vier! jaar! scriba! geweest.)! De! kerk! is! een! geI
meenschap! waar! je! bij! mag! horen! en! die! onderling!
meeleeft!met!elkaar.!En!het!draait!toch!om!de!vraag:!
Hoe!leef!je!met!anderen?!Waar!ben!je!mee!bezig?!De!
kerkdienst! is! een!moment! van! bezinning! voor!Hillie.!
Op!zondag!neem!je!tijd!daarvoor.! In!de!kerk!bijvoorI
beeld!door!naar!een!preek!te!luisteren.!Of!door!andeI
ren! te!ontmoeten.!Als! je!nooit!een!dienst!bezoekt! is!
dat!jammer.!Dan!mis!je!iets.!De!kinderen!gaan,!als!het!
even!kan,!naar!de!jongerenkerk!en!de!nevendienst,!al!
dan!niet!vrijwillig.!
We!komen!ook!nog!even!te!spreken!over!het!AvondI
maal.! Een! mooi! ritueel,! vindt! ze.! Ze! bewaart! hele!
warme! herinneringen! aan! haar! schoonmoeder,! die!
ook!erg!van!rituelen!hield.!Zoals!kerstavond:!de!nacht!
waarin! het! kerstkind! geboren!werd.! Op! deze! avond!
liet!haar!schoonmoeder!altijd!de!hele!nacht!de!kachel!
branden.! Om! uiting! te! geven,! letterlijk! en! figuurlijk,!
aan! de! warme! ontvangst! die! het! kerstkindje! bereid!
werd.!En!pas!op!die!avond!werd!ook!het!kribje!in!de!
kerststal!gezet.!Wat!een!mooi! ritueel.!Uit!de! roomsI
katholieke! traditie.! Zoals!Hillie!al! zei:!De!één! roomsI
katholiek,!de!ander!gereformeerd!(of!zoals!nu!protesI
tant),!dat!is!verrijkend.!!
Na!een!uurtje!vertrek!ik!weer.!Een!kwispelende!hond!
kijkt! nieuwsgierig! toe.! Hillie,! bedankt! voor! de! gastI
vrijheid,!en!voor!het!open!en!leuke!gesprek.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Marja!Koster!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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!

!

!
Paasontbijt$in$de$Johanneshof$
!

!
!
!
Vanuit! de! Johanneskerk! werd! iedereen! een! heel!
gezegend!en!opgewekt!Paasfeest!toegewenst!!!
!
!
!
!
!

!
!

!
Paaseieren$zoeken$
$

!
Het$paasverhaal$voorgelezen$door$2$jonge$lectoren$
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
!
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Het!volgende!nummer.!.!.!!!
komt!uit!in!de!week!voor!zondag!!1!juni!2014.!!Kopij!moet!
uiterlijk!maandag!!19!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.!0544I!37!34!60!
!

Redactie!!Op!Weg!
Mevr.!G.!BijkerIMiddelbrink,!!!tel.!37!47!40!
Mevr.!M.!KosterISpilker,!!tel.!08!58!78!38!64!
Mevr.!A.!LubbersILensink,!tel.!37!34!71!
Mevr.!A.!SpekkinkIElburg,!!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.!SchuttenIMarkvoort,!
Hillenstraat!1,!7131!ZN!Lichtenvoorde,!tel.!37!64!68!
Email:!fritsenlucyschutten@upcmail.nl!
!
CantorIOrganist:!H.J.!Meerdink,!Mr.!!Meinenweg!30,!
7107!AN!Winterswijk,!tel.!0543!I!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!ProtestantI
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!10I37,!
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.!MeijerIWierenga,!!
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.!WeetinkIter!Haar!
Abeelstraat!102!!7101!LJ!Winterswijk!tel.!0543I53!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!4!mei!!!
10.00!uur!Ds.!D.!Pruiksma,!Weesp!
Welkom:!de!heer!Niewold!
Deurcollecte:!KIA!Missionair!werk!
!
zondag!11!mei!
10.00!uur!de!heer!S.!Kuijt!
Welkom:!de!heer!Koster!
Deurcollecte:!San!Paulo!
!
zondag!18!mei!
Doopdatum,!Kindernevendienst!
M.m.v.!de!Cantorij!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Schutten!
Deurcollecte:!koffiedrinken!!Johanneshof!
!
zondag!25!mei!!!!
Kindernevendienst!XXL,!Jongerenkerk!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Schokkin!
Deurcollecte:!Herold!
!
donderdag!29!mei!
Hemelvaartsdag!
Geen!dienst!
!
zondag!1!juni!!!!
Viering!Heilig!Avondmaal!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!mevrouw!Meijer!
Deurcollecte:!Plaatselijk!kerkenwerk!
!
Elke!zondag!is!er!na!de!dienst!koffiedrinken!!
in!de!Johanneshof.!
Elke!zondag!is!er!kinderoppas!aanwezig.!!!
Kindernevendienst!op!zondag!18!en!25!mei,!
Jongerenkerk!!25!mei!!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
Groenlo!
!
!
zondag!4!mei!2014!
10.00!uur!de!heer!G!.J.!Bos,!Laag!Soeren!
Welkom:!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!Diaconie:!missionair!werk!en!kerkI
groei!
Na!de!dienst!is!er!koffiedrinken!
!
zondag!11!mei!
10.00!uur!ds.!J.!van!Ballegooijen,!winterswijk!
Welkom:!de!heer!Pleiter!
Deurcollecte:!Diaconie:!project!van!de!diaconie!
!
zondag!18!mei!
10.00!uur!ds.!F.J.!Helder,!Winterswijk!
Welkom:!mevrouw!Bekkenutte!
Deurcollecte:!Kerkvoogdij,!begraafplaatsen!
!
zondag!25!mei!
10.00!uur!!de!heer!S.!Kuijt,!Lichtenvoorde!
Wellkom:!!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!Diaconie,!eigen!gemeente!
!
donderdag!29!mei!
Hemelvaartsdag!
Geen!dienst!
!
zondag!1!juni!
10.00!uur:!ds.!M.!BouwmanILasseur,!LichtenI
voorde!
Welkom:!mevrouw!Vennebekken!
Deurcollecte:!Wezenzondag!
!
!
 


