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In#dit#nummer:#
!

Startzondag!

!

Begraafplaats!Vredehof!

!

Geloof!en!geweld!

!

!
!

!

!

!
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!

       #
#

!

Startzondag#
!

Samen!op!weg,!zoekend!naar!kansen,!

naar!elke!nieuwe!moog'lijkheid,!

om!voor!elkaar!leven!te!scheppen,!

ja,!Heer,!maak!ons!daartoe!bereid.!

Wil!bij!ons!zijn!van!uur!tot!uur,!

ons!leiden!elk!moment,!

dat!men!uw!kerk!herkent.!

!

Lied!voor!de!startzondag,!
Melodie:!Komt!nu!met!zang…!

!
! !
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Een#onvolmaakte#wereld.!
#

Iemand!(weet!niet!meer!wie)!zei!niet!zo!heel!

lang!geleden!in!een!interview:!"christenen!zijn!

mensen! die! beseffen! dat! de!wereld! niet! volI

maakt! is,!en!die!vanuit!dat!besef!aan!een!beI

tere!wereld!willen!werken".!Ik!denk!trouwens!

dat! er! ook!nietIchristenen! ! zijn! die! dat! ! denI

ken.!Gelukkig.!!

!

Afgelopen!zomer!voorbeelden!te!over!van!die!

niet!volmaakte!wereld.!Verdriet!om!een!neerI

gehaald! vliegtuig.! Om! oorlogsslachtoffers! in!

het!Midden!Oosten.!Om!ziekte!en!tegenslag!in!eigen!

kring.! Zoveel! dat! we! graag! anders! zouden! zien.! En!

ook! dat! gevoel! van! machteloosheid.! Hoe! het! tij! te!

keren?! Hoe!mensen! verblind! door! een! streven! naar!

macht! tot! rede! te! brengen?! Je! zou! soms! liever! de!

krant!maar! niet! openslaan.! De! tv!maar! niet! aanzetI

ten.!
!

Feit! is! dat! die! onvolmaakte! wereld! niet! uit! zichzelf!

onvolmaakt! is.! Die! wereld! wordt! onvolmaakt! geI

maakt! door! onvolmaakte! mensen.! En! dat! zijn! niet!

alleen!mensen!ver!weg!die!zo!blind!geworden!zijn!dat!

ze!onschuldige!mensen!tot!slachtoffer!maken.!Dat!ze!

tot!elke!prijs,!overtuigd!van!eigen!gelijk,!oorlogen! in!

stand!houden.!De!blik!op!oneindig.!De!ogen!gesloten!

voor!wat!recht!is.!Voor!wat!goed!is.!Nee,!die!mensen!

zijn! overal.! Horen! wij! af! en! toe! ook! bij! misschien.!!

Allemaal!mensen!met!een!beperking.!Aangeboren.!Of!

niet! aangeboren.! Beperkt! zijn! de! mensen.! Beperkt!

zijn!!wij!.!!
!

Wat!of!wie!bepaalt!!trouwens!of!!er!sprake!is!van!een!

beperking?!!Welke!!maatstaf!wordt!daarbij!gebruikt?!

Hoe! hoog! of! laag! wordt! de! lat! gelegd?! Door! wie!

wordt!de!lat!gelegd?!!Wie!mag!of!kan!een!ander!beI

oordelen.!Met!vaak!als!gevolg!veroordelen.!!

!

Misschien!vooral!maar! je! realiseren!wat! je!eigen!beI

perkingen!zijn.!En!daar!al!dan!niet! iets!aan!doen.!AfI

hankelijk! van! of! het! belangrijk! is.! En! afhankelijk! van!

of!het!mogelijk!is.!!
!

Onlangs! overleed! een! bekende! psychologe,! Aleid!

Schilder.!Zij!schreef!een!boek!met!de!titel! 'Hulpeloos!

maar! schuldig'.! In! haar! praktijk! merkte! ze! dat! (ex)!

gereformeerden! vaak! worstelden! met! schuldgevoeI

lens! voortkomend! uit! hun! jeugd.!Mensen! zijn! onbeI

kwaam! tot! enig! goed,! geneigd! tot! alle! kwaad,!werd!

hun! van! huis! uit!meegegeven.! Onvolmaakt.! Beperkt!

vanaf!de!geboorte.!In!onze!kerken!is!het!accent!minI

der! zwaar! op! het! kwaad,! op! de! schuld,! ! komen! te!

liggen.! Sommigen! zullen! dat! jammer! vinden.! Maar!

het!geeft!wel!meer!lucht.!En!wie!weet!ook!meer!blijdI

schap!en!energie!om!die!vervolgens!in!te!zetten!in!de!

strijd!!tegen!de!onvolmaaktheid.!
!

Ik!kom!nog!even!terug!op!de!vraag!hiervoor!gesteld.!

Wie! bepaalt! of! er! sprake! is! van! een! beperking?! En!

hoe?! En,! wat! helemaal! gevaarlijk! is,! wie! bepaalt! de!

consequenties!daarvan?!!
!

Tussen!mijn!kop!thee!en!ontbijtbordje!door!zag! ik! in!

Trouw!de!kop:!!'DownIkind!liefst!aborteren'.!Ik!schrok!

ervan.! Later! het! artikel! lezend! begreep! ik! dat! mijnI

heer! Dawkins! wel! vaker! boute! uitspraken! doet.! Om!

vervolgens!de!boel!een!beetje!af!te!zwakken.!Zoals!hij!

op!zijn!blog!later!schreef:!"Mijn!bedoeling!was!alleen!

maar!te!zeggen!wat! ik!persoonlijk!zou!doen!(...)!vanI

uit!mijn!eigen!morele!filosofie!die!gebaseerd!is!op!het!

verlangen! geluk! te! vergroten! en! lijden! te! vermindeI

ren".!!
!

Beste!mijnheer!Dawkins,!wie!bepaalt!voor!een!ander!

wat!geluk!is?!Wat!lijden!is?!Ik!denk!dat!dat!niet!absoI

luut! en! altijd!mogelijk! is.! Denk! dat! er!maar! één! geI

weest!is!hier!op!aarde,!lang!geleden,!!die!zo!volmaakt!

was!dat!Hij!dat!kon.!En!die!dat!ook!deed.!Meefeesten!

met! een! gelukkig! bruidspaar.! Ten! diepste!meelijden!

met!zieken.!Meelopen!met!onvolmaakten.!Waar!moI

gelijk!hulp!biedend.!!
!

Denk! dat! Hij,! dat! Jezus,! de! maatstaf! is! die! we! als!

christenen!meegekregen!hebben.!Een!maatstaf!waar!

geen!cijfertjes!opstaan!van!laag!naar!hoog.!Maar!één!

waar!enkel! letters!opstaan.!Letters!die!woorden!vorI

men!als! liefde,! barmhartigheid,!mededogen,! geduld,!

vriendelijkheid.! Als! dat! de! maatstaf! is! waaraan! het!

leven!afgemeten!wordt!dan!komt!het!wel!goed.!Met!

die! onvolmaakte! wereld.! En! met! die! onvolmaakte!

mensen.!Die!dat!volmaakte!voorbeeld!willen!volgen.!
!

Gisteren!op!verjaardagsvisite!geweest!bij!een!jongen!

die!woont! in!Zwammerdam.! In!een!woning!van! Ipse!

de! Bruggen.! Een! instelling! waar! zo'n! vijfhonderd!

mensen!wonen!met!een! lichamelijke!en/of!geestelijI

ke! beperking.! Wat! was! het! gezellig.! En! wat! was! hij!

gelukkig.!Met!zijn!cadeaus.!En!met!het!bezoek.!En!wij!

met!hem.!!!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!marja!!

!

Wil!je!wel!geloven!het!begin!is!klein,!

maar!het!zal!een!wonder!boven!wonder!zijn!

als!je!het!gaat!wagen!met!Gods!woord!alleen!

dan!gebeuren!wonderen!om!je!heen.!
!

Wil!je!wel!geloven!dat!je!vrede!wint,!

als!je!vol!vertrouwen!leeft!zoals!een!kind.!

Als!je!een!geloof!hebt!als!een!mosterdzaad,!

groeit!de!liefde!uit!boven!de!haat.!

!!!!!!!!!!!!`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(lied!923!vers!2!en!3)!
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Pastorpraat#ds.#Hinkamp#
!

Na!een!tijd!van!even!wat!afstand!nemen!van!het!

kerkenwerk!en!wat!meer!gelegenheid!voor!vrije!

tijd!gaat!na!de!vakantie!in!de!maand!september!

weer!een!nieuw!kerkelijk!seizoen!van!start.!!

Achter!de!schermen!wordt!al!druk!gewerkt!aan!

de! voorbereiding! van! de! Startzondag! en! het!

nieuwe! programma! van! de! commissie! Vorming! en!

Toerusting!ligt!in!middels!klaar.!Met!ook!dit!jaar!weer!

een!rijk!gevarieerd!aanbod!aan!activiteiten.!Als!je!het!

allemaal! zo! doorkijkt! komen!bij!mij! de!woorden!boI

ven:!waar! je! als! kleine! gemeente! toch! groot! in! kunt!

zijn!!
!

Met!dank! aan!de! inzet! van! vele! vrijwilligers! lukt! het!

ieder! jaar!weer!om!een!aansprekend!programma!op!

allerlei! terreinen! neer! te! zetten.! Natuurlijk! kan! niet!

altijd! alles! en! moeten! er! soms! ook! afwegingen! geI

maakt! worden.! Maar! we! zijn! als! kerk! bepaald! niet!

onzichtbaar.!Kijk!anders!ook!even!op!de!FacebookpaI

gina!van!onze!kerk.!De!pagina! is! te!vinden!onder!de!

naam! PKN! Kerk! Lichtenvoorde.! Hier! zijn! regelmatig!

reacties!of!foto’s!te!zien!van!recente!activiteiten.!

Het!zijn!allemaal!bouwstenen!die!er!aan!bijdragen!om!

samen! een! levende! en! levendige! kerkgemeenschap!

te!vormen.!

Natuurlijk! zijn! suggesties! of! vragen! altijd! welkom.!

Want!kerk!zijn!we!samen.!Dus!laten!we!er!samen!een!

goed!seizoen!van!maken!!!

!

Met!de!woorden!van!een!liedje…!

!

De!wereld!!
is!een!toverbal,!
Geen!mens!weet!!
hoe!het!worden!zal!
Maar!één!ding!!
dat!weet!iedereen!
Je!kunt!het!niet!alleen!
!

Dus!zullen!we!er!samen!!
iets!van!moeten!maken!
De!wereld!is!een!mooi!!
maar!bewerkelijk!ding!
Dus!zullen!we!er!samen!!
iets!van!moeten!maken!
Hé!hé!hé!hé!
kom!maar!in!de!kring!

!

En!zó!is!het!maar!net!!

!

Met!een!hartelijke!groet,!Hans!Hinkamp!

!

!

!

!

Pastorpraat#Gaatske#Braam#
!

Als!u!dit!blad!door!de!brievenbus!krijgt!zijn!de!schoolI

vakanties! afgelopen.! ! Een! ieder! gaat! hopelijk! weer!

met!nieuwe!opgedane!energie!naar!school.!Of!je!weg!

bent!geweest!of!bent!thuis!gebleven,! in!de!vakantieI

periode! verlopen! dingen! vaak! anders.! Personen! zijn!

niet! te! bereiken,! vertrouwde! personen! in! de! zorg!!

worden! vervangen!door! onbekenden,!wat! soms!ook!

weer!mooie!kanten!heeft.!!Een!periode!van!rust!heeft!

ieder!mens!nodig!om!daarna!vol!frisse!moed!het!beI

taalde!–!of!vrijwilligerswerk!weer!op! te!kunnen!pakI

ken.!Ook!zijn!er,!!naast!de!erediensten,!veel!kerkelijke!

activiteiten.!De! leden!van!de!werkgroep!Vorming!en!

toerusting! Lichtenvoorde! /! Groenlo! hebben! een!

prachtig! veelzijdig! programma! samengesteld,! tot!

inspiratie!en!ontmoeting.!

Het!zou!mooi!zijn!als!er!ook!voor!u!iets!bij!zou!zijn!dat!

u!inspireert!of!waar!u!altijd!al!meer!van!af!had!willen!

weten.! Op! bladzij! 5! vindt! u! ! informatie! over! de! ge=
sprekskring:# leven#met# verlies.#Graag! wil! ik! ook! op!
deze!plek!uw!aandacht!vragen!voor!de!korte!informaI

tiebijeenkomst!op!!woensdag!3!september!om!19.00!

uur! in!de! Johanneshof.! !Aanmelden! voor!deze! kring!
kan!t/m#30#september#2014.!
De!startzondag,!gepland!op!28!september!kan! ik!heI

laas!niet!bijwonen.#
#
Bezoekwerk#
!

Mocht! u! bezoek! van! mij,! op! korte! termijn,! op! prijs!

stellen!dan!kunt!u!dit!rechtstreeks!aan!mij,!of!via!uw!

ouderling!of!contactpersoon!laten!weten.!#
#
Meeleven# met# alle! zieken! in! het! ziekenhuis,! verI
pleeghuis,! ! de! zieken! thuis! en! de! mensen! om! hen!

heen.!Heel!veel!kracht!en!Gods!nabijheid!gewenst.!!

!

Met!een!bemoedigende!groet!voor!u!,!voor!jou,!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaatske!Braam#
#
#
 
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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J=kerk#op#28#september#
Op! 28! september! begint! er! een! nieuw! seizoen! voor!

de! Jongerenkerk.! Uitdagend,! speels,! creatief,! voor!

jongeren!op!het! voortgezet!onderwijs.!We!beginnen!

om!10.00!uur!in!de!Johanneshof.!Dus:!welkom!!

#
Startzondag#2014##
Met!hart!en!ziel!–!verbinden!en!vieren!
Op! 28! september! maken! we! een! begin! met! een!

nieuw!seizoen! in!onze!kerk.!Allerlei!vormen!van!kerI

kenwerk!gaan!binnenkort!weer!van!start.!!

Voor!inspiratie!en!ontmoeting!kunt!u,!naast!uiteraard!

in!én!na!de!wekelijkse!kerkdienst,!terecht!!bij!de!vele!

activiteiten! georganiseerd! door! de! commissie! VorI

ming! en! Toerusting.! In! het! programmaboekje! staat!

een!veelzijdig!aanbod:!echt!voor!elk!wat!wils!!

In! het! jeugdwerk! gaat! de! kindernevendienst! aan! de!

slag!met!een! speels!aanbod!voor!de!kinderen.! Soms!

gaan!de!kinderen!eerst!naar!de!kerk!en!dan!hun!eigen!

kindernevendienst.!Een!andere!keer!is!er!meer!tijd!en!

ruimte!voor!de!kinderen!(de!kindernevendienst!XXL)!

De! Jongerenkerk! (JIkerk),! voor! jongeren! in! het! verI

volgonderwijs,! kenmerkt! zich! door! een! eigenzinnige!

en!creatieve!vorm!en!inhoud.!!

Na!de!positieve!ervaringen!in!de!afgelopen!jaren!jaar!

krijgen! de! AKZIdiensten! (Anders! Kerk! Zijn)! een! verI

volg.!Er!is!ruimte!voor!andere!vormen,!in!groepen!en!

keuzeprogramma’s,! óf! juist! allemaal! rond! één! beI

paald!thema!in!de!kerk.!

!
We!beginnen!de!Startzondag!met!een!kerkdienst!om!

10.00!uur! in!de! Johanneskerk.In!de!dienst! kijken!we!

kort!vooruit!naar!de!activiteiten!die!we!in!het!nieuwe!

seizoen!te!bieden!hebben.!Daarnaast!is!er!reisverslag!

van! de! Stichting! HoPe! van! het! bezoek! aan! Peru.! De!

stichting!wordt!ondersteund!door!de!diaconie!en!de!

kindernevendienst.!

Ná!de!kerkdienst! is!er! ruimte!voor!ontmoeting!en! is!

er!de!mogelijkheid!mee!te!doen!aan!enkele!leuke!en!!

(re)creatieve!bezigheden.!Ook!de!inwendige!mens!zal!

met!een!hapje!en!een!drankje!niet!vergeten!worden.!

Al! met! al! het! recept! voor! een! boeiende! én! inspireI

rende! Startzondag.! Het! programma! eindigt! rond!

14.00!uur.!Maar!uiteraard!bent!u!ook!van!harte!welI

kom! om! alleen! de! kerkdienst! te! bezoeken,! of! het!

middagprogramma! eerder! te! verlaten! (alhoewel! dit!

laatste!natuurlijk!wel!jammer!zou!zijn!).!

Voor$het$programma$na$de$koffie$bestaande$uit$een$
spelletje/puzzeltocht$met$een$drankje$$en$een$hapje$
moet$men$zich$even$opgeven$voor$22$september$bij$
Sjors$Tamminga.$
##########
Agenda#Lichtenvoorde#
!

03!sept.! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!

! ! Ouderlingenberaad! 20.00!uur!

08!sept.! Vergadering!PVG! 14.00!uur!

10!sept.! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!

! ! Verg.!Kerkenraad! 20.00!uur!

17!sept.! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!

22!sept.! Werkgemeenschap!

! ! Predikanten! ! 09.00!uur!

! ! PVG!middag! ! 14.30!uur!

24!sept.! Inloopmorgen! ! 09.30!uur!

!

Agenda#Groenlo##
##
Moderamen:!! 22!september!2014!

Kerkenraad:! 29!september!2014.! !!

#
GESPREKSKRING:#LEVEN#MET#VERLIES#

Pastor#Gaatske#Braam#

Geen!mens!ontkomt!eraan,!het! loslaten!van!mensen!

uit! je! naaste! omgeving! die! je! dierbaar! zijn.! Een! leI

venspartner,! een! ouder,! een! kind,! een! goede!

vriend(in).! In! het! begin! is! er! de! aandacht,! vragen!

mensen!er!nog!naar.!Maar!vaak!voel! je! je!ook!alleen!

met! je! verdriet! of! allerlei! andere! gevoelens,!waar! je!

zo!moeilijk!mee!voor!de!dag!kunt!komen.!Deze!kring!

is! bedoeld! voor! mensen! die! een! half! jaar! of! langer!

geleden! te! maken! hebben! gekregen! met! een! perI

soonlijk!verlies.! In!een!sfeer!van!vertrouwdheid!worI

den! ervaringen! gedeeld,! wordt! onder! ogen! gezien!

wat! er! in! het! leven! veranderd! is! en! wordt! er! gezaI

menlijk! gezocht! naar! wegen! om! het! leven! weer! te!

kunnen!hernemen.!

!

Leiding!en!info:!Gaatske!Braam,!!

email:!!!!!!!!!!!!!!!!!!gaatskebraam@kpnplanet.nl!

!tel:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!06I12!22!20!59!

!

De! groepsgrootte! is! 6! –! 8! deelnemers.! Bij! veel! aanI

meldingen! is! het! mogelijk! later! in! het! seizoen! een!

tweede!groep!te!starten.!

Op! woensdag! 3! september! is! er! om! 19.00! uur! een!

korte!informatiebijeenkomst!in!de!Johanneshof.!

#
#
###!
!

!

#
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In#memoriam#Jan#Willem#Tolkamp#
!

Dinsdag! 1! juli!waren!we,! in! een! drukbezochte!

Johanneskerk,! bij! elkaar! voor! een! dankdienst!

voor!het! leven! van!Willem!Tolkamp,! een!dierI

bare!vader,!opa!en!overgrootvader.!

Willem!Tolkamp!werd!geboren!op!23! septemI

ber!1924.!Zijn!wieg!stond!in!Barlo.!De!Boerderij!

van! Westerveld! was! de! plaats! waar! hij! opI

groeide.!Met!zijn!huwelijk!met!Drika!Simmelink!

trok!hij!naar!het!kleine!boerderijtje!Vlasheuvel!

in!Vragender,!aan!de!weg!naar!Winterswijk.!Met!opa!

en! oma! Simmelink,! twee! zussen! van! moeder! Drika,!

en! de! geboorte! van! drie! kinderen! (Wim,! Annie,! en!

Willemien)!bleef!daar!met!negen!personen!niet!heel!

veel!levensruimte!over.!!

Het!zal!niet!altijd!gemakkelijke!geweest!zijn.!Met!een!

boerderijtje,!een!gemengd!bedrijf,!met!in!de!hoogtijI

dagen! tussen! de! één! en! twee! handenvol! koeien! op!

stal,!was!het! zeker! geen!vetpot.!Vandaar!dat!er!ook!

andere!werk!naast!kwam.!Bij!de!houtzagerij,!melkrijI

den!naar!de!verschillende!melkfabrieken!in!de!omgeI

ving,!en!later!nog!enkele!andere!werkzaamheden.!
!

Bijna! twaalf! jaar! na! de! geboorte! van! dochter!WilleI

mien!was!er!opnieuw!gezinsuitbreiding.!Een!tweeling,!

Joke! en! Jan,! zag!het! levenslicht.! Toen!na! een! aantal!

jaren! de! oudste! kinderen! al!weer! de! deur! uitgingen!

betekende!dit! voor!hen!op!dezelfde!plaats! toch!een!

andere!tijd!van!opgroeien,!met!meer!rust!en!ruimte.!!

Na! het! overlijden! van! zijn! vrouw! Drika! kwamen! er!

zorgelijke!tijden.!Met!dank!aan!de!zorg!van!familie!en!

zorginstellingen! kon! hij! er! nog! lang! blijven;! altijd! in!

voor!een!praatje,!op!zijn!plekje!in!de!keuken.!!

Een! jaar! geleden! kwam! het!moment! dat! zelfstandig!

wonen! niet! langer! verantwoord! was.! Hij! vond! een!

nieuw!onderdak!bij!verzorgingshuis!de!Rikker,!in!WinI

terswijk.!Hier!is!hij!tot!zijn!levenseinde!toe,!met!aanI

dacht!en!respectvol!verzorgd.!Hij!overleed!op!de!leefI

tijd!van!89!jaar.!
!

In!de!woorden!van!Psalm!23,!over!de!Heer!als!herder,!

klonk!de!troost!van!een!visioen!van!groene!weiden!en!

vredig! water,! in! het! licht! van! God.! Dat! kinderen,!

kleinI!en!achterkleinkinderen!troost!mogen!vinden!in!!

woorden! van! geloof! en! door! de! trouwe! steun! van!

mensen!die!betekenis!voor!hen!hebben.!
!

ds.!Hans!Hinkamp!

!

!

#
#
#
#
#
#
#

In#memoriam#Bernard#Geurink#
!

Vrijdag!18!juli!namen!we!in!een!goed!gevulde!JohanI

neskerk! afscheid! van! Bernhard! Geurink.! Lichamelijk!

was! hij! sterk.! Maar! toen! hij! in! januari! ernstig! ziek!

bleek! begon! een! tijd! van! inleveren.! Het! kostte! hem!

moeite! om! het! leven! te!moeten! loslaten.!Met! dank!

aan! de! inzet! van! de! familie! en! de! diverse! zorghulpI

groepen! kon! hij! blijven! wonen! aan! zijn! woning! aan!

het!Brederopad.!Daar!is!hij!in!de!stilte!van!de!vroege!

ochtend!overleden,!op!de!leeftijd!van!73!jaar.!!
!

Bernard! Geurink! kwam! uit! een! gezin! met! tien! kinI

deren.! Een! gezin!waarin! de! kerk,! de!Gereformeerde!

van! Lichtenvoorde,! een! belangrijke! plaats! in! nam.!

Herinneringen!aan!Bijbellezen!en!kerkliederen!kleurI

den! zijn! afscheid.! Hij! was! niet! actief! betrokken! in!

onze! huidige! kerkgemeenschap.! Hij! was! geen! man!

van!grote!of! ingewikkelde!woorden.!Maar!de!bezoeI

ken!van!onze!kerkelijk!werker!Gaatske!Braam!werden!

zeker!gewaardeerd.!Een!luisterend!oor,!woorden!van!

een!gebed;!ze!deden!hem!goed.!!
!

Hij!was!iemand!die!dicht!bij!de!natuur!stond.!De!tuin!

was! altijd! keurig! in! orde.! Jarenlang! verzorgde! hij!

trouw!en!vakkundig!menig!sportveld.!Wee!je!gebeenI

te!als!je!het!als!mol!durfde!om!de!goede!orde!te!verI

storen.! Als! geen! ander! wist! hij! mollen! te! vangen.!

Toen! de! gemeente! Lichtenvoorde! ooit! een! bedrag!

betaalde! voor! iedere! mol! zorgde! hij! er! eigenhandig!

voor!dat!dit!Lichtenvoordse!schatkistje!al!heel!snel!de!

bodem!zag.!!
!

Zó!stond!hij!op!herkenbare!wijze! in!het! leven!en!beI

reid! om! anderen! te! helpen! bij! het! klussen,! of! in! de!

tuin.!In!de!kerkdienst!waren!er!ontroerende!beelden!

van!een!fotoserie!die!een!beeld!gaven!van!zijn!leven.!!
!

In!de!woorden!uit!Psalm!8,!een! loflied!op!de! schepI

ping,! een! credo! in! natura,! hoorden! we! over! Gods!

trouw,!die!zich!ook!uitstrekte!over!het!leven!van!BerI

nard! Geurink.! Dat! allen! die! hem! na! stonden! troost!

mogen! vinden! in! woorden! van! geloof! en! dierbare!

herinneringen.!

!

ds.!Hans!Hinkamp!!

(waarneming!i.v.m.!vakantie!Gaatske!Braam)!

#

   #
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Bloemengroet#Lichtenvoorde#
#
De!bloemen!uit!de!kerk!zijn,!!

als!!groet!van!de!gemeente,!gebracht!bij!
29!juni!!fam.!Hinkamp!

! Dijkstraat!17.!

!!6!juli!!!!mevr.!Bannink!

! Oude!Aaltenseweg!20.!

13!juli!!!!mevr.!Naber!

! !Hof!van!Flierbeek!51a!

20!juli!!!!mevr.!Eskes!

! !Esdoornstraat!6.!

27!juli!!!!mevr.!Oberink!

! !Sleedoornstr.!6.!

!!3!aug.!!de!heer!Tieltjes!

! !Rossinistraat!6.!

10!aug.!!de!heer!Tolkamp!

! !in!Aalten.!

17!aug.!!de!heer!Te!Kronnie!

! !Past.!Scheepersstr.!17.!

24!aug.!!fam.!GreversIGeurink!

! !in!Winterswijk.!
!

Verjaardagen!
!
11!sep.!de!heer!E.J.!Sironde!

Delstraat!20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7131!GJ,!84!jaar.!

15!sep.!mevr.!A.!van!Vliet!

Esstraat!10/36!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7131!CT,!85!jaar.!

17!sep.!mevr.!G.M.!ter!Haar!

!!!!!!!!!!!!!!OudeWinterswijkseweg!4!

! 7134!PC,!81!jaar.!!

19!sep.!mevr.!A.A.J.!Magis!

! Beethovenstraat!2!

! 7131!AK,!87!jaar.!

19!sep.!mevr.!H.C.J.!Sironde!

! Delstraat!20!

! 7131!GJ,!77!jaar.!

26!sep.!mevr.!J.W.!Th.!Florij!

! Varsseveldseweg!7/10!

! 7131!BG,!90!jaar.!

!!1!okt.!!mevr.!W.J.!Scholten!

! Patronaatsstraat!16/05!

! 7131!CG,!79!jaar.!

!!!2!okt.!mevr.!J.H.!Wesselink! !

! Nieuwe!Maat!2!

! 7131!EK,!84!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###
De! bloemen! zijn! in! juni! 2014!met! een! groet! van! de!

gemeente!bezorgd!bij:!

!

1!juni! ! mevrouw!G.!Bragt!

8!juni! ! ds.!H.!Hinkamp!

15!juni! ! de!heer!en!mevrouw!Bragt!

22!juni! ! mevrouw!Borninkhof!

29!juni! ! de!heer!Scheer!

!

De! bloemen! zijn! in! juli! 2014! met! een! groet! van! de!

gemeente!bezorgd!bij:!

!

6!juli! ! de!heer!en!mevrouw!Bartels!

13!juli! ! de!heer!en!mevrouw!Bloemers!

20!juli! ! mevrouw!BosckerIKranenberg!

27!juli! ! familie!Wennink!
!!!

Nieuw#ingekomen#
Nieuw!in!onze!gemeente!zijn!de!heer!en!mevrouw!Te!

Poele!I!!Schutte,!met!hun!kinderen!Romy!en!Nathan,!

Ludgerhof!11.!

Van!harte!welkom!in!Lichtenvoorde!en!in!onze!kerkeI

lijke!gemeente!!
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Kerkenraadsvergadering#van##9#juli#2014#
PKN#Lichtenvoorde#
#
I.v.m.! de! voetbalwedstrijd! NederlandI

Argentinië!beginnen!we!deze!avond!om!19.30!

uur.!

#
Beleid#
Gerard! van! Lochem! en! Hans! Hinkamp! geven!

een! toelichting! op! het!werkplan! PKNILichtenvoorde.!

Het!werkplan!bestaat!uit!twee!delen:!!

1.! Missie/geloofsopdracht! en! 2.! Organisatie,! beheer!

en!financiën.!Uit!het!werkplan!worden!in!de!loop!van!

dit! jaar! de! aandachtspunten! gekozen! voor! het!

jaarplan! 2015.! Het! jaarlijkse! werkplan! dient! in! een!

kerkenraadsvergadering! ! in! het! najaar! te! worden!

vastgesteld! voor! het! werken! in! de! gemeente!!

gedurende! het! aanstaande! jaar.! Na! afloop! van! het!

jaar!wordt!dit!geëvalueerd.!

Woensdag! 5! november! wordt! het! werkplan!

gepresenteerd! aan! de! gemeente,! dit! is! na! de! dienst!

op!dankdag.!

!

Brieven##
Door! de! PKN! zijn! drie! brieven! geschreven! over! het!

ambt:! een! voor! de! kerkenraad,! een! voor! de!

ouderlingen/diakenen/kerkrentmeesters!en!een!voor!

de! hele! gemeente.! Het! zijn! brieven! waarin! het! geI

sprek!wordt!aangegaan,!brieven!die!willen!inspireren,!

bemoedigen!en!richting!willen!wijzen.!De!brieven!zijn!

verzonden! aan!de! gemeenten!om!het! gesprek! in! de!

gemeenten!te!stimuleren.!!In!het!moderamen!is!afgeI

sproken! dat! de! brieven! ten! aanzien! van! kerkenraad!

en!ouderling/diaken/kerkrentmeester!in!de!afzonderI

lijke! vergadering! van! de! verschillende! colleges! worI

den! besproken:! Wat! vinden! we! ervan,! wat! kunI

nen/doen! we! er! mee?! Ook! gemeenteleden! kunnen!

reageren.!De!brief!voor!de!gemeente!heeft! integraal!

in!Op!Weg!van!juli/augustus!gestaan.!

#
Financiën#
I! Geert! Koster! geeft! een! toelichting! op! de! ontwerpI

jaarrekening!2013.!In!het!kerkblad!Op!Weg!komt!een!

samenvatting! en! de! jaarcijfers! komen! ter! inzage! te!

liggen!in!de!JIhof.!!

IDe! voor! de! nieuwbouw! van! het! kerkelijk! centrum!

uitgegeven!obligaties!worden!vanaf!1!december!2013!

in! tien! gelijke! jaarlijkse! termijnen! afgelost.! De! af! te!

lossen! obligaties!worden! jaarlijks! door! loting! op! het!

eindnummer! aangewezen! door! de! kerkenraad,! dit!

wordt!jaarlijks!gepubliceerd!rond!1!september!in!het!

kerkblad!en!in!de!Elna.!Uit!de!gesloten!briefjes!wordt!

in! deze! vergadering! door! de! voorzitter! eindnummer!

vijf!(5)!getrokken.!!

!

Jaarlijks! vinden! er! door! de! kerkenraad! kascontroles!

plaats! van! de! Johanneshof,! ! Vredehof,! PVG,!

Bloemendienst!en!werkgroep!Herold.!In!het!verleden!

deden! dit! twee! kerkenraadsleden! per! commissie.!

Voor! de! kascontroles! over! 2013! wordt! er! nu! één!

kerkenraadslid! per! commissie! gekozen.! Hij/zij! zoekt!

vervolgens! zelf! iemand! uit! de! gemeente! erbij! om!

samen!de!kascontrole!uit!te!voeren.!

!

Vacatures#
Het! wordt! steeds! moeilijker! om! mensen! te! krijgen!

voor! de! kerkenraad.! Door! Gaatske! Braam! is! in! het!

ouderlingenberaad! geopperd! om! gemeenteleden!

briefjes! in! te! laten! leveren! met! mensen! die! zij!

geschikt! vinden! voor! een! functie! in! de! kerkenraad.!

Het! voorstel! is! om! dit! op! twee! zondagen! af! te!

kondigen,! na! de! dienst! is! er! dan! gelegenheid! om!

briefjes!met!namen!in!te!leveren.!De!kerkenraad!gaat!

hiermee!akkoord.!

!

Startzondag#naar#28#september#
Sjors! Tamminga! meldt! dat! de! startzondag! is! verzet!

naar! 28! september.! De! eerder! geplande! datum! 7!

september!is!direct!na!de!vakantie!en!het!is!derhalve!

moeilijk!om!het!dan!goed!te!organiseren.!!

!

Bij#de#kerkdiensten#
De! kerkenraad! gaat! ermee! akkoord! dat! de! dochter!

van!de!familie!RouwenhorstIvan!Dalen!op!12!oktober!

wordt! gedoopt! door! haar! opa! ds.! H.! van! Dalen.! Hij!

was!deze! zondag!al! ingeroosterd! voor!de! kerkdienst!

in! Lichtenvoorde.! In! het! reguliere! rooster! wordt! 21!

september!nu!een!(extra)!doopdatum.!

!

Vragen?#
Heeft!u!vragen!naar!aanleiding!van!het!verslag!van!de!

kerkenraadsvergadering?!U!kunt!altijd!contact!opneI

men!met! de! scriba! of! een! ander! lid! van! de! kerkenI

raad.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Erik!Schokkin,!scriba!

!

!

!
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Kerkenraadsvergadering#Hervormde#Gemeente#
Groenlo#van#30#juni#2014.###
!

In!deze!vergadering!is!ook!aanwezig!ds.!W.!Weersma!

uit! Eibergen.! Zij! is! door! de! classis! OostIAchterhoek!

aangewezen! als! consulente! voor! Groenlo! tijdens! de!

vacaturetijd.!Zij!stelt!zich!voor!en!vertelt!wat!de!taak!

van! consulente! is.! In! tegenstelling! tot! voorheen! is!

haar! taak! vrij! beperkt.! Kort! gezegd! komt! het! er! op!

neer! dat! zij! de! kerkenraad! adviseert! en! begeleidt! in!

het! zoeken! naar! een! nieuwe! predikant.! Verder! is! zij!

bij! elke! kerkenraadsvergadering! aanwezig.! Tevens! is!

Hans! Scheer,! als! nieuwe! ouderling,! voor! de! eerste!

keer! vanavond! aanwezig.! In! een! terugblik! op! Pasen!

wordt! vastgesteld! dat! de! Paasvieringen! heel! mooi!

waren! en! goed! zijn! bezocht! en! dat!wij! ons! gelukkig!

mochten!prijzen!met!het! feit!dat!ds.!Helder!uit!WinI

terswijk!ons!in!deze!vieringen!zo!goed!is!voorgegaan.!!!

Dit! geldt! ook! voor! de! dienst!met! Pinksteren!waarbij!

ds.!Bouwman!uit!Lichtenvoorde!de!predikant!was.!

Vanaf! deze! plaats! willen! wij! onze! dankbaarheid! uitI

spreken!en!een!compliment!geven!aan!beiden.!

Ook!de!dienst!op!29!juni!was!heel!geslaagd.!De!heer!

Hans!Scheer!werd!bevestigd!als!ouderling!en!er!werd!

afscheid! genomen! van! Anette! Teselink! en! Simone!

Wiggers! als! leidsters! van! de! kindernevendienst.! Ds.!

WillemsIJoosten!en!Hans!Bragt,!als!voorzitter!van!de!

kerkenraad,! bedankten! hen! beiden! voor! hun! inzet.!

Met!name!Anette!als!drijvende!kracht! in!al!die!afgeI

lopen! jaren.! Ze! ontvingen! een! mooie! bos! bloemen.!

Als! afscheidscadeau! besluit! de! kerkenraad! een! (fiI

nanciële)!bijdrage!te!leveren!aan!een!“etentje”!dat!de!

beide!families!hebben!georganiseerd.!

Wat! betreft! het! aantrekken! van! een! nieuwe! prediI

kant!wordt!meegedeeld!dat!wij!vanuit!de!mobiliteitsI

pool!twee!z.g.!portfolio’s!hebben!ontvangen!van!moI

gelijke! kandidaten.!Vanwege!de! leeftijd! van!één!van!

hen! (!63! )!hebben!wij! laten!weten!dat!deze!persoon!

voor!ons!niet!in!aanmerking!komt.!

Met! de! tweede! persoon! hebben! we! een! afspraak!

gemaakt! op! 3! juli! a.s.! ! De! beroepingscommissie! beI

staande!uit!5!personen!t.w.!mevr.!Diny!Vennebekken,!

mevr.!Ankie!SpekkinkIElburg!en!de!heren!Gerrit!WigI

gers,!Nico!Winkel!en!Hans!Bragt!!zullen!bij!dit!gesprek!

aanwezig!zijn.!Het!jaarlijkse!reisje!van!de!HVD!samen!

met!de!PVG!uit!Lichtenvoorde!ging!dit! jaar!naar!muI

seum!de!Panoven!in!Zevenaar.!Het!was!een!gezellige!

en! leerzame! dag! waarbij! de! inwendige! mens! niet!

werd!vergeten!!De!dienst!op!21!september!a.s.!(VreI

deszondag)! zal! worden! gehouden! in! de! R.K.! kerk! in!

Beltrum.!Ds.!H.!Knol!en!mevr.!A.!Zoet!verzorgen!deze!

dienst!namens!de!Oecumenische!Raad.!

Tevens!wordt!meegedeeld!dat!op!de!3
e
!AdventszonI

dag!weer!een!Kerstsamenzang!wordt!gehouden!in!de!

Oude!Calixtus.!Hebt!u!vragen!naar!aanleiding!van!het!

verslag!van!de!kerkenraadsvergadering?!U!kunt!altijd!

contact!opnemen!met!de!scriba!of!een!ander! lid!van!

de!kerkenraad!.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joop!ter!Horst,!scriba!
!

Diaconie#Groenlo:#Vreemdelingen#Informatie#
Punt#Achterhoek#
!

Ongeveer!een!half!jaar!geleden!kwam!een!nog!jonge!

vrouw! uit! Somalië! hier! wonen! in! het! kader! van! de!

gezinshereniging.! In! Somalië! was! ze! getrouwd! voor!

de!wet!van!de!Islam.!Uit!dit!huwelijk!werd!een!dochI

tertje!geboren!dat!nu!de!leeftijd!heeft!van!7!jaar.!

De! vrouw! stelde! zich! voor! dat! alle! problemen! van!

honger,! geweld,! ziekte! en! relatieve! armoede! in! NeI

derland! opgelost! zouden! worden.! Echter! alles! zou!

anders! lopen! en! van! de! hoop! die! ze! had! voor! hun!

toekomst!bleef!niet! veel!over.! Toen! ze! in!Nederland!

aankwam!bleek!al!direct!dat!de!man!(die!al!een!tijdje!

in! Nederland! woont)! zijn! baan! had! verloren! en! ze!

moesten! rondkomen!van!een!uitkering.!Plus!alle!anI

dere! problemen! die! hun! komst! veroorzaakte.! Tot!

overmaat!van!ramp!bleek!dat!de!man!een!structureel!

drankprobleem! heeft! en! af! en! toe! flink! drugs! geI

bruikt.! Een! wankele! basis! voor! een! vrouw! die! zich!

ook!nog!aan!de!Nederlandse!samenleving!moet!aanI

passen.! Ze! wonen! in! Hengelo! en! Maatschappelijk!

Werk! was! op! de! hoogte! van! de! situatie.! Ze! konden!

echter!nog!niet!veel!doen.!

Toen!escaleerde!het! lichamelijk! !geweld!van!de!man!

richting!het!dochtertje!en!ze!was! ten!einde!raad.!Hij!

dreigde! zelfs!met! een!mes.! Toen! greep!het!M.W.! in!

en!moeder!en!dochter!werden!in!een!“BlijfIvanImijnI

lijfIhuis”!geplaatst.!Maar!daar!vereenzaamden!ze!erg.!

Vooral!ook!doordat!ze!de!taal!nog!niet!machtig!zijn.!

Nu! woont! er! in! Lichtenvoorde! een! tante! van! de!

vrouw! waar! ze! ook! om! hulp! heeft! gezocht.! Deze!

vrouw! is! een! klant! van! ons! en! vroeg! ons! (VIP)! om!

hulp.!Ze!wilde!de!twee!vrouwen!graag!een!paar!weI

ken! in!huis!halen! (terwijl! ze!zelf!vier!kinderen!heeft)!

en!hen!een!tijdje!opvangen.!

Maar! daar! komt! heel! wat! voor! kijken:! een! school!

voor!het!kind!zoeken! (het!kind!was!al!drie!maanden!

niet!naar!school!geweest),!een!dokter!voor!de!vrouw,!

met!de!gemeente!bellen!over!de!financiën!en!de!conI

sequenties.! Toen! dat! alles! lukte! hebben! we! ook! zo!

veel!mogelijk!taken!van!het!M.W.!overgenomen.!Ook!

de!tante!heeft!geweldig!geholpen,!terwijl!ze!zelf!een!

alleenstaande!moeder!is.!Ze!heeft!in!de!10!jaar!dat!ze!

nu!hier!woont!veel!geleerd!en!helpt!zelfs!ander!klanI

ten!van!ons!als!tolk!als!dat!nodig!is.!De!communicatie!

van!de!nicht!met!ons!ging!dan!ook!steeds!via!de!tanI

te.!Ondertussen!is!de!man!opgenomen!in!een!afkickI

kliniek!en!dat!is!vrij!goed!gegaan.!

Reden! voor! de!moeder! om!weer! terug! naar! huis! te!

gaan.!Het!kind!vindt!het!minder!leuk!omdat!ze!hier!al!

een! paar! vriendinnetjes! had! gevonden.! De! lerares!

had!alleen!goede!ervaringen!met!het!kind!gehad!dat!
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in! die! paar! weken! aardig! Nederlands! heeft! leren!

spreken.!We!hopen!nu!dat!alles!verder!goed!gaat.!
!

Voor!verdere!informatie!over!ons!werk:!

Stichting!Vreemdelingen!Informatie!Punt!Achterhoek!

P.C.!Hooftstraat!7!

7131!WE!Lichtenvoorde!

tel:!0544I370834!!!of!0544I372192!

zie!ook!de!website:!!!!!!

www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vreemdelingenI

informatieIpuntIachterhoek!

!

Jaarrekening#2013#van#de#Protestantse#####
Gemeente#Lichtenvoorde#
#
De!concept! jaarrekening! is! in!de!kerkenraad!besproI

ken!en! ligt,!evenals!de! jaarrekening!van!de!diaconie,!

vanaf!zaterdag!30!augustus!tot!zaterdag!6!september!

in!de!Johanneshof!ter!inzage.!

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

! ! !!!!!!!!!!!!!!Rekening!!!!!!!!Begroting!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2013!!!!!!!!!!!!!!!!2013!

!

Baten!

Johanneshof!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36.876!!!!!!!!!!!!21.780!

Onroerende!zaken!!!!!!!!!56.808!!!!!!!!!!!55.707!

Rentebaten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.993!!!!!!!!!!!24.120!

Bijdragen,!collecten!!!!!!!94.429!!!!!!!!!!!92.450!

Wervingsakties!!!!!!!!!!!!!!!!!1.951!!!!!!!!!!!!!1.200!

!

Totaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!216.057!!!!!!!!!!195.257!

!

Lasten!

Johanneshof!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47.383!!!!!!!!!!!!46.319!

Onroerende!zaken!!!!!!!!23.229!!!!!!!!!!!!!!4.470!

Pastoraat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92.820!!!!!!!!!!100.794!

Verplichtingen!land.!!!!!!!9.479!!!!!!!!!!!!!!!9.360!

Diensten!en!beheer!!!!!!29.351!!!!!!!!!!!!30.246!

Rentelasten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.013!!!!!!!!!!!!!!6.990!

!

Totaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!209.275!!!!!!!!!!198.179!

!

Over!2013!is!een!positief!resultaat!behaald!van!

€!6.782!in!plaats!van!een!begroot!tekort!van!€!2.922.!

Dit!is!voor!een!belangrijk!deel!ontstaan!door!de!lageI

re! kosten! voor! het! pastoraat! en! een! beter! dan! verI

wachte!bezetting!van!de!Johanneshof.!

Omdat! de! zakelijke! huurder! van! de!Ni’j!Wehmerhof!

de! huur! heeft! opgezegd! dreigt! voor! 2015! een! groot!

tekort!dat!ons!zorgen!baart.!Het!overschot!van!2013!

is! in! dat! licht! geen! overbodige! luxe!maar!we! zijn! er!

natuurlijk!wel!dankbaar!voor.!

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!College!van!!Kerkrentmeesters!

!

!

!

ZIEKENHUISPASTORAAT#
Joke#Westera,#geestelijk#verzorger#SKB## # #
donderdag#16#oktober#2014#
#

Ziekenbezoek#
! Mijn!vader!had!een!lang!uur!zitten!zwijgen!bij!

!!!!!!!!!!!!!!!mijn!bed.!

! Toen!hij!zijn!hoed!had!opgezet!

! zei!ik,!nou,!dit!gesprek!

! is!makkelijk!te!resumeren.!

! Nee,!zei!hij,!nee!toch!niet,!

! je!moet!het!maar!eens!proberen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Judith!Herzberg)!

!

Ik!ben!ziek!geweest!en!jij!hebt!mij!bezocht.!

Eén!van!de!taken!van!de!gemeente!is!het!bezoekwerk!

en! het! bezoekwerk! aan! zieken! neemt! daarbij! een!

bijzondere!plaats! in.!Allemaal!worden!we!op!zijn!tijd!

geconfronteerd! met! mensen! in! onze! omgeving! die!

ziek! zijn.!Het!kan!gaan!om!een!gebroken!been!maar!

ook! om! ernstige! ziekten.!We! kunnen! ons! dan! soms!

verlegen! voelen.! Wat! moeten! we! doen,! wat! wordt!

ervan!ons!verwacht?!

Wanneer! we! gezond! zijn! kunnen! we! ons! bijna! niet!

voorstellen! hoe! het! is! om! ziek! te! zijn! en! te!merken!

dat! je! leven! zijn! duidelijke! grenzen! heeft.! Je! bent!

afhankelijk!van!anderen.!Voor!het!minste!of!geringste!

moet!je!hulp!vragen!aan!mensen!uit!je!omgeving.!Dat!

kunnen! huisgenoten! zijn,! een! buur,! een! arts! of! een!

verpleegkundige.!Maar! vaak! is! door! de! ziekte! de! eiI

gen!wereld!beperkt! geworden!en!dan! is! het!heerlijk!

wanneer!er!mensen!op!bezoek!komen.!

Het! is!voor!de!zieke!heel!belangrijk!om!te!weten!dat!

ze!niet! vergeten!worden.!Maar!welke! rol! spelen!beI

zoekers! rondom! een! ziekbed?! Wat! doen! ze! wel! en!

wat!doen!ze!niet?!Waar!moeten!bezoekers!aan!denI

ken!en!wat!kunnen!ze!toevoegen?!Op!deze!avond!!

willen!we!van!en!aan!elkaar!leren.!

!

Toegang!gratis!!!(vrijwillige!bijdrage)!!

Koffie/!thee!slechts!€!1,00!!

Geeft!u!zich!even!op?!Dan!weten!we!hoeveel!mensen!

er!ongeveer!komen.!!Natuurlijk!bent!u!altijd!welkom!!

!

Leiding!! Mevr.!Joke!Westera,!geestelijk!verzorger!

SKB!Winterswijk! !

Locatie:!!Johanneshof!

Datum:! donderdag!16!oktober!2014!

Tijd:! 20.00!I!22.00!uur!

Info:!! ! Sjors!Tamminga,!0544I37!27!52,!

mail:!!!!!!!!sjors.tamminga@kpnmail.nl!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!de!commissie!Vorming!en!Toerusting!

#
#
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Geloof#en#geweld#
Donderdag!17! juli;!een!zwarte!dag! in!de!bladI

zijde! van! onze! nationale! geschiedenis.! Na! de!

eerste! onzekere! berichten! komt! de! tragische!

werkelijkheid! hard! binnen.! Vlucht! MH17! is!

neergestort,!neergeschoten:!298!personen!die!

het! leven!lieten.!Een!veelvoud!aan!levens,!van!

verwanten,!familie!en!vrienden,!permanent!verwoest!

of!beschadigd.!Op!26! juli! hielden!we!een!oecumeniI

sche! herdenkingsbijeenkomst! in! de! RK! BonifatiusI

kerk,!met!medewerking!van!de!gemeente!Oost!Gelre.!!

Het!was!een!indrukwekkende!en!ontroerende!dienst.!

Meer!dan!250!lichtjes!werden!aangestoken!onder!het!

lied:! Als! alles! duister! is! ontsteek! dan! een! lichtend!

vuur!dat!nooit!meer!dooft.!

!
Voorafgaand!aan!de!dienst!was!er!een!interview!door!

een! verslaggever! van! Omroep! Gelderland! (bij! mijn!

weten!niet!uitgezonden).!De!eerste!vraag!die!ik!voorI

gelegd!kreeg!was! in!de! trant! van:! “Een!kerkdienst! is!

dat!niet!lastig,!als!God!zoiets!toelaat?”!

In!mijn!antwoord!heb!ik!aangegeven!dat!je!die!vraag!

niet!zo!mag!stellen! (het!mag!uiteraard!wel!maar!het!

doet! de! werkelijkheid! geen! recht)! maar! dat! je! misI

schien!toch!anders!moet!zien.!Het!is!niet!Gods!wil!dat!

een!vliegtuig!uit!de! lucht!wordt!geschoten!en!zoveel!

mensen!omkomen.!Wat! je!wel!kunt! zeggen! is!dat! in!

de!Bijbel!God!consequent!de!zijde!kiest!van!de!lijdenI

de!mens,!de!kwetsbaren!en!gekwetsten!en!dat!we!zó!

als!kerk!ruimte!willen!geven!aan!verdriet!en!mensen!

een!hart!onder!de!riem!willen!steken.!
!

Op! de! website! van! onze! landelijke! PKN! Kerk! staat!

onder!de!rubriek!’10!moeilijke!vragen’!het!volgende:!!
!

Moeilijke!vragen!
Soms!word! je! geconfronteerd!met!moeilijke! vragen.!

Vragen! die! prikkelen,! die! wringen! en! waarvan! het!

antwoord!niet! zo! eenvoudig! te! geven! is.! Vragen! ten!

aanzien! van! lijden,! geloof,! het! hiernamaals,! enzoI

voorts.! Ook! als! kerk! herkennen! we! deze! vragen! en!

proberen!we!met!mogelijke!antwoorden!te!komen.!

Antwoorden!als!eerste!aanzet!
Op!moeilijke! vragen! rondom!geloof! zijn! lang!niet! alI

tijd! sluitende! antwoorden! te! geven.! Maar! geloof!

zoekt! nu! eenmaal! woorden! omdat! we! zelf! iets! geI

hoord! hebben! –! en! dat! door! willen! geven.! De! antI

woorden!op!moeilijke!vragen!zijn!misschien!niet!jouw!

antwoorden.! Ze! zijn! ook! zeker! niet! compleet,! zie! ze!

als! een! 'eerste! aanzet'.! Ze! kunnen! wel! uitdagen! tot!

bezinning:!wat!zou!jóuw!antwoord!dan!zijn?!
!

Vrede,!genade,!mededogen!
Geloof,! daar! komt! maar! oorlog! van.! Helaas! zijn! er!

nogal! wat! godsdienstoorlogen! geweest! en! wordt! in!

naam! van! God! gewelddadig! gedrag! verdedigd.! HetI

zelfde!geldt!voor!atheïstische!overtuigingen!als!comI

munisme!en!kapitalisme.!De!tien!geboden!geven!een!

andere!richting!aan.!De!boodschap!van!het!christenI

dom!is:!vrede,!genade,!mededogen.!
!

De!negatieve!praktijk!van!gelovigen!staat!dwars!op!de!

eigen! boodschap.!Maak! dus! onderscheid! tussen! die!

praktijk!en!de!inhoud!van!het!geloof.!Daarnaast!is!er!

gelukkig! ook! veel! goeds! gebeurd! in! naam! van! God.!

Dat!spoort!beter!met!de!boodschap!van!de!bijbel.!
!

Christenen! zijn! overigens! geen! ‘betere! mensen’.!

Christendom! is! ook! niet! ‘een! stel! regeltjes’! of! een!

moraal.!Het! geloof! is! allereerst! een! relatie.!God! zelf!

roept! mensen:! waar! ben! je?! Geloven! is! in! je! leven!

rekening! houden! met! God.! Natuurlijk! vertaalt! zich!

dat! ook! in! gedrag.! Je! mag! van! christenen! wel! verI

wachten!dat!ze!daarop!aanspreekbaar!zijn.!
!

ds.!Hans!Hinkamp!!

#
Bevestiging#nieuwe#ambtsdrager,#Groenlo#

Op! zondag! 29! juni! hebben! we! in! de! dienst! Hans!

Scheer!mogen!bevestigen!als!ouderling.!

Het! is! fijn! om! te!merken! dat! er! nog! steeds!mensen!

zijn! die! !met!woord! en! daad!willen!meewerken! aan!

de!opbouw!van!de!gemeente.!!

Hans!is!ook!actief!in!het!“Maatjesproject”!!van!!

Humanitas.! We! zijn! blij! dat! hij! ondanks! zijn! drukke!

werkzaamheden! zich! ook!wil! inzetten! voor! onze! geI

meente.!

De!dienst!was!feestelijk!en!de!kerk!was!!goed!gevuld.!

Ook!de!kindernevendienst!was!aanwezig,! al!was!het!

wel! voor! de! laatste! keer.! Pascal! Teseling,! Daniel! en!

Tessa! Wiggers! namen! afscheid.! Omdat! de! aanwas!

van!kinderen!uitblijft!hebben!Anette!Nijland!en!SimoI

ne!Wiggers!afscheid!genomen.!Anette!is!meer!dan!20!

jaar! actief! geweest! en!was! al! die! jaren! de! drijvende!

kracht! achter!de! kindernevendienst.!We!hebben!beI

grip! voor! hun! beslissing! om! niet! verder! te! gaan,! al!

vinden!wij!het!natuurlijk!wel!jammer.!

We!wensen!Hans! veel! kracht! en!Gods! zegen! toe! bij!

het!uitvoeren!van!zijn!ambt.!

Voor! de! kinderen! hopen! we! dat! zij! een! goede! tijd!

mogen! hebben! op! de!middelbare! school.! En! Anette!

en!Simone!danken!we!nog!hartelijk!voor!hun!inzet.!

ds.!Ria!WillemsIJoosten!
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Geef#uw#digitale#stem#aan#Molen#Hermien#voor##
de#Bankgiro#Loterij#Molenprijs#2014#####
Misschien!uitzonderlijk!voor!een!kerkblad,!maar!toch!

zou!ik!voor!één!keer!een!stemoproep!willen!doen!en!

een!stemadvies!willen!geven.!Het!betreft!een!digitale!

stemming.! Iedereen! met! een! eigen! emailadres! kan!

stemmen!op!de! site! !molenprijs.nl! en!dan!uiteraard!
op!!Molen!Hermien.!!De!stemming!sluit!30!september!

om!!12.00!uur.!De!beltkorenmolen!Hermien!te!HarreI

veld! is! namelijk! de! enige!Gelderse! van! de! vijf! genoI

mineerde!molens!voor!de!!Bankgiro!Loterij!Molenprijs!

2014.! Deze! prijs! ad! €! 50.000,I! gaat! naar! de! molen,!!

die!de!meeste!digitale!stemmen!!binnenhaalt.!

Dus!wil! ik!graag!gebruik!maken!van!alle!beschikbare!

media!om!stemmen!te!werven.!

!
Molen! Hermien! kan! de! prijs! ! heel! goed! gebruiken,!

want! de! ruim! 17000! schaliën! die! de!molenromp! en!

kap! bedekken! zijn! aan! vervanging! toe! en! dat! ! kost!

heel!veel!geld.!Molen!Hermien!is!een!fraaie!en!karakI

teristieke! beltkorenmolen! uit! 1819,! die! werd! geI

bouwd!in!opdracht!van!J.J.S.!van!Raesfelt!die!na!exeI

cutie!van!de!freule!Judith!van!Dorth!na!gerechtelijke!

verkoop!!inhet!bezit!kwam!van!haar!kasteel!en!landeI

rijen!te!Harreveld.!Judith!van!Dorth!is!in!1799!in!onze!

kerk! begraven,! zoals! ook! op! de! plaquette! aan! de!

noordmuur!van!de!kerk!boven!haar!graf!is!vermeld.!!!

Enkele! gemeenteleden! waren! of! zijn! ook! jarenlang!

actief!betrokken!bij!het!beheer!van!de!molen.!!Zo!was!

Gerrit! Bosman! ! wel! twaalf! jaar! actief! als! secretarisI

penningmeester!van!de!Stichting!Instandhouding!!van!!!

de! beltkorenmolen!Hermien! en!hiervan! ! is! ondergeI

tekende!inmiddels!zeven!jaar!voorzitter.!

Het! is! van! groot! belang! dat! dit! monument! nieuwe!

schaliën! krijgt,! zodat! het! weer! en! wind! weer! vele!

tientallen!jaren!kan!doorstaan!.!

Uw!stem!zeker!waard.!Van!harte!aanbevolen!!!

Dus!naar!www.molenprijs.nl!!en!kies!!molen!

Hermien!te!Harreveld!!en!geef!uw!emailadres!op.!

U!krijgt!dan!een!emailbericht!!ter!bevestiging.!

Na!uw!bevestiging!hebt!u!gestemd.!

Zegt!het!voort!!!!

Bij!voorbaat!hartelijk!dank!!!

Frits!van!Lochem!!

!

!

!

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

Spirituals#in#kerkdienst#op#zondag#17#augustus#
#
De!dienst!in!de!Johanneskerk!stond!zondag!17!augusI

tus!!in!het!teken!van!Spirituals.!Dit!zijn!liederen!die!in!

het! nieuwe! liedboek! zijn! opgenomen! en! hun! oorI

sprong!vonden!bij!de!negerslaven!in!Amerika.!Het!!

!

#
!

woord!spirit,!geest,!ligt!eraan!ten!grondslag.!Liederen!

over!o.a.!goede!moed!in!bange!tijden:!We!shall!overI

come…!of!een!lied!van!heimwee!naar!de!dag!dat!alle!

knie!zich!voor!God!zal!buigen:!Oh,!when!the!Saints!go!

marching! in.! Met! een! fantastische! begeleiding! door!

Johan!Meerdink,!Jan!Meerdink!en!Bas!Tieltjes.!

!

#
#
#
#
#
!

!

#
#
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Begraafplaats#‘Vredehof’###
!

Het!is!al! jaren!zo!dat!wij! in!de!editie!van!april!of!mei!

van!dit!kerkblad!!u!vragen!om!een!vrijwillige!bijdrage!

voor!het!algemeen!onderhoud!van!de!begraafplaats.!

In!de!editie!van!september!volgt!dan!een!herinnering!

voor! degenen! die! het! werk! van! onze! commissie! fiI

nancieel! wel! willen! steunen! maar! om! welke! reden!

dan!ook!de!bijdrage!nog!niet!hebben!betaald.!

Dus!bij!deze!de!herinnering!met!het!vriendelijke!verI

zocht! de! bijdrage! over! te! maken! op! rekeningnumI

mer:! NL13RABO03361.63.797! ten! name! van! de!

Commissie!van!Beheer! 'Vredehof'!van!de!ProtestantI

se!Gemeente!te!Lichtenvoorde.!

Mocht! u! in! plaats! van! een! bankoverschrijving! de!

voorkeur! geven! aan! contante! betaling,! dan! zal! één!

van! onze! vrijwilligers! ! bij! de! ons! bekende! adressen!

langs!komen!voor!het!vragen!van!een!bijdrage.!

Bij!voorbaat!onze!dank.!

!

Met! die! bijdragen! zijn! wij! in! staat! de! begraafplaats!

goed!te!onderhouden.!!

Toch!willen!wij!opmerken!dat!onze!vrijwilligers!extra!

werk!hebben!met!het!verwijderen!van!plastic!en!anI

der! materiaal! dat! af! en! toe! tussen! het! groenafval!

wordt!aangetroffen.!

Ook!komt!het!voor!dat!achter!de!grafbedekking!maI

teriaal!wordt!bewaard.!Ook!geen!fraai!gezicht.!

Graag!uw!aandacht!daarvoor.!

!

Het! is! de! bedoeling! de! begraafplaats! aan! de! noordI

zijde! uit! te! breiden.! Daarvoor! is! de! medewerking!

nodig! van! de! gemeente! Oost! Gelre! in! de! vorm! van!

een! aanwijzingsbesluit! op! basis! van! de! Wet! op! de!

Lijkbezorging!en!een!omgevingsvergunning.!!

Over! het! inrichtingsI! en! beplantingsplan! voor! het!

nieuwe!gedeelte!vinden!!intern!gesprekken!plaats.!

Zodra!dit!plan!gereed!is!en!er!duidelijkheid!is!over!de!

haalbaarheid!zal!onder!meer! informatie!worden!verI

strekt! aan! de! omwonenden! en! de! pachter! van! de!

grond.!Eerst!daarna!wordt!het!uitbreidingsplan!bij!de!

gemeente!Oost!Gelre!ingediend.!

!

Voor! vragen!over!de!huurrechten!en!de!bijkomende!

grafkosten! voor! particuliere! graven,! urnengraven,!

urnengraven! met! kelder,! urnbijzetting! en! het! verI

strooien! van! as! op! het! strooiveld! kunt! u! terecht! bij!

onze!secretaris.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Met!vriendelijke!groeten,!

!!!!!!!!!!!!!!namens!de!Commissie!van!Beheer!'Vredehof'!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J.!Niewold,!secretaris!(tel.!372245)!!

!

!

#
#

De#bijbel#in#Gewone#Taal#
!

Begin! oktober! 2014! verschijnt! er! een! nieuwe! vertaI

ling!van!de!Bijbel,! gemaakt!door!het!Nederlands!BijI

belgenootschap:!de!Bijbel!in!Gewone!Taal.!

Het! is! een! vertaling!uit! het!Hebreeuws!en!Grieks,! in!

gewone! taal,!de! taal!die!we!allemaal! gebruiken.!Het!

doel!is!om!de!Bijbel!begrijpelijk!te!maken!voor!zoveel!

mogelijk!mensen.!

Begrijpelijkheid! staat! voorop! bij! deze! vertaling.! De!

woorden!zijn!bekend.!De!zinnen!zijn!niet! te! lang.!En!

de! tekst! is! altijd! duidelijk.!Moeilijke! begrippen! worI

den!toegankelijk!onder!woorden!gebracht.!

De!Bijbel!in!Gewone!Taal!biedt!lezers!op!een!nieuwe!

manier!toegang!tot!de!teksten.!

De! gewone! taal! van! deze! bijbel! spreekt! de! lezer! op!

een!directe!manier!aan.!Juist!door!de!gewone!woorI

den! kunnen! mensen! zich! vertrouwd! voelen! met! de!

tekst!en!met!de!tekst!in!contact!komen.!

De! Bijbel! in! Gewone! Taal! is! geschikt! voor! iedereen,!

ongeacht! leeftijd,! kennis! of! achtergrond.! Iedereen!

kan! de! teksten! lezen! en! begrijpen,! iedereen! kan!

meedoen.! Zo! kunnen!meer!mensen! ervaren!wat! de!

Bijbel!vandaag!te!zeggen!heeft.!

De!Bijbel!in!Gewone!Taal!is!verkrijgbaar!vanaf!2!oktoI

ber.!

Kijk! voor! meer! informatie! op! www.bijbelingewone!

taal.nl!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ineke!BeestmanIHoitink!

!

Protestantse#Vrijwilligers#Groep#Lichtenvoorde#
#
Na! ons! jaarlijkse! reisje! en! de! zomerstop! voor! iederI

een!starten!we!onze!ouderenmiddagen!weer!op!!

################maandag##22#september#a.s.#
Deze! datum! is! gekozen! doordat! er! in! de!week! hierI

voor!het! jaarlijkse!Bloemencorso!wordt!gehouden! in!

Lichtenvoorde.!
De! heer! B.! Bläss! zal! ons! een! kleurrijk! en! boeiend!

beeld!laten!zien!van!ballonvaarten.!

Binnenkort!ontvangt!u!het!programma!boekje!van!de!

commissie! Vorming! &! Toerusting.! Hierin! staan! de!

overige!activiteiten!van!de!PVG!vermeld.!

!Natuurlijk!wordt! er! nog! veel!meer! georganiseerd! in!

onze! kerk!! Bekijk! dit! alles! ook! en! maak! daaruit! uw!

eigen!keuzes.!

We! hopen! op! een! gezellige! eerste! PVG! middag! en!

verwachten!u!om!14.30!uur!in!de!Johanneshof.!

Komt!allen.!

!

!!!!!!!!!!!Een!hartelijke!groet!namens!alle!medewerkers!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Annie!Bosman!

!

!
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GELEUF#’T#NO#MAOR#
!

HERINNERINGEN#AN#NE#CLUBLEIDER#
(eschrevvene!deur!Thea!OnninkMStronks)!#
!

’t!Was!1967!en!wi’j!waren!vieftien!jaor.!!!

Drok! met! schole,! drok! met! onze! eerste! vriendjes,!

maor!veural,! zonder!daIw!dat!no!zelf! zo! in!de!gaten!

hadden,! drok! met! op! zeuk! naor! onszelf,! een! eigen!

identiteit.! In! ne! tied! waorin! heel! völle! op! zien! kop!

ging,!was!’t!as!puber!neet!makkelijk!um!te!ontdekken!

waor!i’j!ow!bi’j!thuus!veulen.!!!

Want!ovveral!ontstonden!groepen!en!elke!groep!had!

zien! eigen! idealen! en! daorbi’j! heuren! ok! ne! eigen!

muziekstijl.!!Maor!bi’j!welken!veulen!i’j!ow!thuus?!
!

Elke!woensdagaovend!ging!ik!naor!de!gereformeerde!

tienerclub!in!‘t!jeugdgebouw!an!de!Hogestraote.!In!’t!

lokaal!dat!“! ‘t!Vooronder”!heetten! (volgens!mien!no!

nog),! kwame! wi’j! met! zo’n! vieftien! jongeren! bi’j!

mekare,!onder!leiding!van!twee!jeugdleiders.!!

Zoas! dat! zo! heuren,! hadde! wi’j! veur! de! pauze! een!

serieus! onderwarp.! Dat! onderdeel! werd! elke! waeke!

deur!een!van!ons!veurbereid!en!vake!ontstonden!der!

heftige! discussies.! ’t! Was! achteraf! bekekken,! ne!

prachtige! manaere! um! te! laeren! met! mekare! van!

mening! te! verschillen! zonder! dat! der! ruzie! uut! ontI

ston.! Daor! heIw! allemaole! in! ons! laeven! nog! völle!

plezaer!van.!!!

Nao!de!pauze!was!der!ontspanning.!Louis,!een!van!de!

leden,! brach! achterop! ziene! fietse! elke! waeke! ne!

kiste!vol!LP’s!met.!Ikzelf!brach,!ok!achterop!de!fietse,!

elke! waeke! mienen! pickIup! met.! Want! al! was! der!

vake! een! spel! nao! de! pauze,!muziek! heuren! derbi’j.!

Dat!was!een!belangriek!onderdeel!van!de!aovend.!!

Wi’j!waren!gin!gemakkelijke!groep,!hadde!wi’j!onderI

tussen!begreppen.!Te!opstandig,!te!moeilijk!in!’t!vasI

te!patroon!te!hollen!en!meestal!hadden!de! jeugdleiI

ders!!’t!nao!een!paar!keer!wal!bekekken.!!
!

Toen! op! ne! aovend! kwam! Henk.! Ik! kan! mien! neet!

meer! herinneren!wat! ik! in! eerste! instantie! bi’j! Henk!

edacht!heb,!maor!ik!zal!der!vast!van!uut!waen!egaone!

dat!ok!Henk!slechts! tiedelijk!bi’j!ons!zol!waen.!Maor!

dat!was!neet!zo.!Henk!blef!en!is!tut!’t!ende!van!onzen!

clubtied! leider! bi’j! ons! ewest,!met!wisselende! steun!

van!andere!jeugdleiders.!!

Wi’j! werden! ne! hechte! groep.! Al! was! der! onderling!

altied! verschil! van! mening,! uutendelijke! zate! wi’j!

weer! samen! rondum! de! pickI! up! en! luusteren!

bi’jveurbeeld! naor! Bob! Dylan,! Boudewijn! de! Groot,!

Led! Zeppelin! of! John! Mayal.! O! wee! at! iemand! dan!

vroog! naor! The! Cats! of! The! Bee! Gees!! Dat! was! uut!

den!boze!!!

Dat!Henk!’t!met!ons!hef!vol!ehollen,!had!alles!te!maI

ken!met!zien!karakter.!Hee!luusteren!altied!andachtig!

naor! onze! kritiek! op! de! kerke,! de! olders,! de! maasI

chappij,! vraogen! ovver! de! Biebel! en! gao! zo! maor!

deur.! Ik! heb! nooit! ezeene! dat! e! geargerd! werd,! of!

teggen!ons!zei!dat!wi’j!der!faliekant!naost!zaten.!Nae,!

hee! luusteren,! stellen! vraogen! en! deur! dee! vraogen!

kwamme!wi’jzelf!ok!weer!op!ni’je!vraogen!en!zo!blef!

de!discussie!altied!wieter!gaon.!!!

Kortweg!köIj!zeggen!dat!wi’j!bi’j!Henk!mochten!waen!

wiIw!waren:!een!stelletjen!ontregelde!pubers!met!ne!

groten!mond!maor!met!een!anzienlijk!kleiner!hartjen,!

op! zeuk! naor! een! stuksken! veiligheid.! Deur! ons! te!

laoten!verwoorden!waIw!veulen,!daorop!deper! in! te!

gaon!en!vraogen!ovver!te!stellen,!kregge!wi’j!de!kans!

onszelf! te!ontdekken.!Hee! von!onze! gedachten!neet!

raar!of!fout,!maor!leet!ons!tegeliekertied!ok!zeen!ho!

moelijk!dee!meningen!veur!onze!olders!konden!waen!

en! dat! onze! wensen! soms! lastig! te! verwezenlijken!

waren! in! disse! gecomplicaerde! maatschappij.! Hee!

veroordelen!ons!neet,!wi’j!veulen!ons!eheurd!en!deuI

rumme!namme!wi’j!ziene!mening!serieus.!!!
!

Tied!te!hebben!veur!mekare,!zeker!wanneer!dèn!

ander!hulp!of!een!luusterend!oor!neudig!hef.!
!

Toch!kwam!ok!veur!ons!’t!moment!daIw!‘te!old’!werI

den!veur!de!jeugdclub.!!Wi’j!bunt!met!moeite!estopt,!

want! ondertussen! waren! dee! woensdagaovenden!

heilig!veur!ons!eworden.!

Maor! wat! no?! In! deezelfde! tied! kwamen! der! twee!

huze! !an! ’t!begin!van!de!Varsseveldsestraote! löög!te!

staon.!Dee!mosten!worden!af!ebrokken!um!de!weg!te!

verbreden.’t! Nauw! van! Calais,! werd! ’t! in! de! volksI

mond! eneumd.! Maor! de! afbraak! leet! nog! op! zich!

wachten! en! in! één! van! dee! twee! huze! kwame! wi’j!

terechte.!Wi’j!slöppen!een!paar!olde!bankstellen!naor!

binnen,!een!visnet!teggen!’t!plafond,!ne!simpele!muI

ziekinstallatie!en!gingen!van!start.!Henk!kwam!zo!no!

en!dan!‘s!kieken!ho!‘t!ons!daor!ging.!Toen!de!huze!af!

ebrokken!werden!!wolle!wi’j!graag!wieter.!Dat!is!ons!

ok! elukt.! Wi’j! mochten! in! ‘t! bovvengedeelte! van! ‘t!

domineeshuus! op! de! Hogestraote! en! daor! buIw! as!

jeugdsoos! “Attica”! wieter! egaone.! Ne! prachtigen!

tied!!Toen!wi’j!ok!daor!mosten!stoppen,!buIw!naor!’t!

meestershuus! an! de! Bredevoortsestraote! verhuusd!

um!daor!nog!jaorenlang!met!“Attica”!wieter!te!gaon.!

Ondertussen!kregge!wi’j!steeds!meer!ervaring!en!heI

w!!’t!jeugdwark!van!Aalten!helpen!ontwikkelen.!
!

En! Henk?! Henk! blef! ziene! rolle! trouw.!Mos! der! iets!

etekend! worden,! waorveur! wi’j! nog! te! jong! waren,!

dan!onderteken!Henk! ’t! contract.!Toen!wi’j!ne!stichI

ting!wollen!worden,!was!Henk!der!weer!bi’j! veur!de!

noodzakelijke! handtekening!! Daormet! leet! e! steeds!

zeen!dat!e!vertrouwen!in!ons!had!!Zo!kiek!ik!dus!heel!

good!terugge!op!dat!stuksken!jeugd!van!mien.!!

In! de! jaoren! nao! onze! ‘AtticaItied’! is! ieder! van! ons!

altied!wal!argens!actief!in!eblevven.!!

Soms!verleze!wi’j!mekare!effen!uut! ’t!oge,! !maor!alI

tied!is!der!weer!een!moment!daIw!mekare!spraekt!en!

dan!valt!de!jaoren!weg!en!lik!’t!of!wi’j!gisteren!nog!ne!

vergadering!van!“Attica”!hebt!ehad.!
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In! 2009! heIw! ne! groten! reunie! georganisaerd.! 500!

oldIAtticaIgangers! hebt! een! prachtigen! dag! ehad,!

waor! lange! ovver! nao! is! epraot.! Ok! Henk! was! der!

weer! bi’j.! Wi’j! hadden! een! book! eschrevven! ovver!

Attica!en!Henk!kreg! ’t!eerste!exemplaar.!Tevölle!eer!

von!hee!dat,!maor!dat!wiste!wi’j!wal!baeter.!Hee!had!

’t!verdeend!!
!

In!2011!heuren!wi’j!dat!Henk!ernstig! zeek!was!en! in!

de! tied! daornao! kwam! steeds! vaker! de!wens! in! ons!

op! um! nog! ene! kaere!met! ‘m! te! praoten! um! ‘m! te!

bedanken!en!afscheid!te!nemmen.!Maor!Henk!was!te!

zeek.!In!de!zommer!van!2012!kreg!ik!een!tillefoontjen!

van!Diny,!de!vrouw!van!Henk.!Hee!wol!ons!nog!graag!

zeen.!De!andere!dag!bunne!wi’j!der!met!ons!dreeën!

hen! egaone.! Onderweg! der! naorto,! most! ik! denken!

an!de!tied!daIw!vieftien,!zestien!waren.!Ho!vol!laeven!

wi’j!waren.!’t!Grote!verdreet!kennen!wi’j!nog!neet!en!

elken!dag!werd!ten!volle!elaefd.!Ik!kekke!opzied!naor!

Benny,!naor!Louis.!Ondertussen!haIw!ervaren!hovölle!

kanten!’t!laeven!hebben!kan!en!ho!belangriek!’t!is!um!

’t!met!mekare!good!te!hebben!en!mekare!te!nemmen!

zoas! aIj! bunt.! Tied! te! hebben! veur! mekare,! zeker!

wanneer!dèn!ander!hulp!of!een! luusterend!oor!neuI

dig!hef.!Wi’j!bellen!an!en!effen! later! zatte!wi’j! in!de!

kamer.! Henk!was! Henk,! zoas! altied.!Mager! en! zeek,!

dat!wal.!!Maor!ziene!ogen!waren!dezelfden.!Met!zieI

ne! belangstelling! as! altied! vroog! e! naor! ons,! waor!!

wi’j! met! bezig! waren! en! waIw! nog! wollen.! Samen!

hele! wi’j! herinneringen! op! en! realiseren! wi’j! ons!

hovölle!herinneringen!der! samen!waren.!Wat!was! ‘t!

good!um!zo!bi’j!mekare!te!zitten,!met!dat!gezamenlijI

ke!verleden.!Henk!had!’t!ovver!dankbaorheid,!samen!

met!Diny,!ho! zee! toch!nog!elken!dag!dankbaor! konI

den!waezen! veur! wat! dèn! dag! hun! ebracht! had.! Zo!

ervaren!ze!dat.!!Maor!dan!is!’t!tied!um!te!gaon!en!i’j!

wet! daIj! afscheid! gaot! nemmen! van! iemand! dee! alI

tied!een!vaste!plekke!zal!hollen! in!owwe!herinnerinI

gen.!Iemand!wee!zo!maor!opens,!weer!effen!opduukt!

in!een!gesprek!of!in!owwe!gedachten!en!daIj!dan!met!

weemood!terugge!zölt!denken,!maor!ok!met!ne!glimI

lach.!Hee!zal!altied!vertrouwd!blieven!veulen.!!!!!

Toen! mien! man! Herman! en! ik! een! kleine! veertien!

dage!later!op!vakantie!wazzen,!kreg!ik!een!berichtjen!

van!Louis.!Dèn!nacht!was!Henk!ovverleden.! Ik!kekke!

verdretig!veur!mien!uut.!!

‘k!Heb!ne!hele!pose!op!ne!grote!rotskeie!an!’t!water!

ezaeten,! kiekend! naor! dee! oerolde! heuvels! van! IerI

land! dee! al! zolange! onderdeel! waren! van! onze! geI

schiedenis! ,! van! ’t! mooie,! maor! ok! van! de! mankeI

menten.!!

Een!lief!mense!ging!dèn!nacht!vol!vertrouwen!veurbi’j!

dee! heuvels! en! veurbi’j! ’t! aardse! laeven.! Um! zich!

geborgen!te!wetten!bi’j!God.!

In!dee!oerolde!stilte!van!Ierland!veulen!dat!good.!!

Hee!is!terechte.!! ! Thea!Onnink!Stronks!

#

Nieuws#van#de#kledingcommissie#
!

Begin! juni! was! onze! opslagruimte! mudjevol.! Deze!

keer!hebben!we!er!tien!maanden!over!gedaan.!!

De! vorige! keer! waren! we! na! 16! maanden! vol.! Dus!

deze! keer! aanmerkelijk! sneller.! De! afgelopen! tien!

maanden!kregen!we!enkele!malen!kleding!van!menI

sen! die! overleden! zijn.! Mede! daardoor! raakte! onze!

ruimte!ook!eerder!vol.! Zo!konden!wij!het!mooie!beI

drag!van!€!1.880,=!bij! laten!schrijven!op!de!rekening!

van! de! kerk.! Alle! mensen! die! hieraan! bijgedragen!

hebben,! onze! dank!! Elke! laatste! zaterdag! van! de!

maand,! met! uitzondering! van! de! maand! december,!

zijn! wij! aanwezig! om! uw! overtollige! kleding! in! ontI

vangst!te!nemen.!Deze!maand!is!dat!zaterdag!de!27
e
,!

van!09.00!tot!12.00!uur!in!de!Ni’je!Wehmerhof,!RenI

tenierstraat!20.!
!

Namens!de!commissie!Bennie!Scholten!

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

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!

!

!

Giften#
Mevrouw!Gaatske!Braam!ontving!voor!de!kerk!€!10,=!

en!€!20,=.!!

Via! mevrouw! J.! ter! Haar! €! 15,=;! via! mevrouw! N.!

Niewold!€!10,=!en!via!mevrouw!R.!Tieltjes!€!10,=!voor!

de!ouderling!bloemendienst.!

Hartelijk!dank!!

!

#
#
#



! 15!

Het#volgende#nummer.#.#.###
komt!uit!in!de!week!voor!zondag!5!oktober!2014.!Kopij!
moet!uiterlijk!maandag!22!september!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!
Mevr.!D.!te!Paske,!tel.!37!37!64!

!

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#7#september####
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!

Viering!Heilig!Avondmaal!

Welkom:!de!heer!Niewold!

Deurcollecte:!Onderhoud!gebouwen!

!

zondag#14#september#
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!

Welkom:!de!heer!Koster!

Deurcollecte:!Plaatselijk!Jeugdwerk!

!

zondag#21#september#
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!

doopdatum!

Welkom:!!de!heer!!Schokkin!

Deurcollecte:!Missionair!werk!en!kerkgroei!

#
zondag#28#september####
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!

Startzondag!

kindernevendienst!

Welkom:!de!heer!Tamminga!

Deurcollecte:!Vredesweek!

#
!

Elke!zondag!is!er!na!de!dienst!koffiedrinken!!

in!de!Johanneshof.!

Elke!zondag!is!er!kinderoppas!aanwezig.!!!

Kindernevendienst!op!zondag!28!september!

!
!

#
#

#
#
#

#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#

#
Groenlo#
!
#

zondag#7#september#
10.00!uur:!dhr.!H.!Dijkman,!Vorden!

Welkom:!mevrouw!Weetink!

Deurcollecte:!Diaconie,!missionair!werk!en!kerkgroei!

Na!de!dienst!!is!er!gelegenheid!tot!!koffiedrinken!

!

zondag#14#september#
10.00!uur:!!ds.!J.!van!Ballegooijen,!Winterswijk!

Welkom:!de!heer!Pleiter!

Deurcollecte:!kerkvoogdij,!werk!in!eigen!gemeente!

!

zondag#21#september#In#de#RK#kerk#Beltrum#
10.00!uur:!ds.!H.!Knol,!Zutphen!

!

zondag#28#september#
10.00!uur:!ds.!F.J.!Helder,!Winterswijk!

Welkom:!de!heer!Bragt!

Deurcollecte:Diaconie,!project!diaconie!

!

De!Taizé!vieringen!zijn!in!de!RK!Calixtus!kerk!!

woensdag!10!september,!19.00!uur!

woensdag!24!september,!19.00!uur!

!


