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In dit nummer: 
 
Passion Lichtenvoorde 
 
Wie zingt mee? 
 
Kerkbalans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Op de weg van omkeer  

 
met Uw liefde geplaveid, 

hoe zou ik zijn, Heer, 
zonder Uw leven van geven 

tot in de dood, 
zonder Uw weg naar 't kruis. 

 

Waar zou ik zijn, Heer, 
zonder Uw geven van leven 

tot na de dood, 
zonder Uw weg naar Huis. 

 

Wat zou ik zijn, Heer, 
zonder Uw weg die mij zegt 

te geven en vergeven, 
die in liefde onthecht, 
die in waarheid leidt 

naar Uw volheid van leven. 
 

 
Bron: Gedichtensite.nl, Priscilla Laneuze 
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Dwarsliggers. 
 
Dwarsliggers. “O ja, die ken ik ook, neem die 
oudste van Marie, niet te hanteren. Je zou wil-
len doen of je niet thuis bent als je hem aan ziet 
komen. Altijd die eindeloze discussies over wat 
er mis is in de wereld, ik word er zo moe van”, 
zal iemand misschien zeggen. Een ander denkt 
aan een politicus. Of aan een kerklid dat altijd 

kritiek levert. Niet goed word je ervan. Van die 
dwarsliggers. Hopeloos zijn ze. Liever kwijt dan rijk! 
 
Ho even. Het spoor kan niet zonder. Vanaf het perron 
zie je ze liggen. Ze houden de rails op hun plek. Ver-
binden die rails met elkaar. Zorgen voor stabiliteit. 
Voor contact met de aarde. Zodat de trein kan rijden. 
Als het weer meezit tenminste. Niks hopeloos dus. 
Puur noodzakelijk die dwarsliggers. 
 

  
Ineens krijgt het woord dwarsligger een andere bete-
kenis. Die oudste van Marie, die politicus, dat kerklid, 
ze kunnen een functie hebben. Een plek. Een plek 
waar ze zorgen voor contact met de aarde, met de 
werkelijkheid. Door verband te leggen tussen de rea-
liteit en tussen hoe het volgens hen anders zou moe-
ten.  
 
 
En dan zie ik Hem voor me. Die oudste van Maria. Die 
zo lang geleden leefde. Een dwarsligger was hij. 
Dwarsligger eerste klas. Hij hield mensen met beide 
benen op de aarde. Hij liet zien wat daar gebeurde. 
Wat daar niet goed was. Wat anders moest. Werd 
hem niet altijd in dank afgenomen. Heel wat die hem 
liever kwijt dan rijk waren. We weten de gevolgen. En 
tegelijk zorgde hij voor verbinding. Voor contact. Hij 
verbond mensen op aarde met God in de hemel. De 
realiteit hier, met Gods droom daar. 
 

 
 

Na heel veel rumoer en gefeest zijn we stilletjes de 
veertigdagentijd ingegleden. Een tijd waarin we stil-
staan bij de laatste levensdagen van die ene grote 
dwarsligger. Durven wij ook dwars te liggen? Door te 
wijzen op wat op aarde niet goed is. Ook als dat ons 
niet in dank afgenomen wordt? Dat is niet gemakke-
lijk. Maar wel de moeite waard. Want dat gaan voor 
het goede, dat opkomen voor recht en gerechtigheid, 
door dwarsliggers, dat verbindt aarde en hemel. 
 
 

 
 
Een gezegende aanloop naar Pasen gewenst. 
                                                                                                                              
                                                                              Marja 
 
 
 
Palmzondag 25 maart 

 

De bewoners van Jeruzalem roepen Jezus bij zijn in-
tocht toe: “Gezegend die komt in de Naam van de 
Heer”. 
 

Jezus komt op ‘zachtmoedige’ wijze Jeruzalem bin-
nen; hij zit immers op een ezel. Maar hij komt in de 
stad van de macht en zal niet aarzelen de handel uit 
de tempel te verdrijven. 
 

Jezus, je bent niet als een softie alleen pais en vree 
komen brengen. Na je intocht heb je hardhandig op-
getreden voor een zaak, een overtuiging die je heilig 
was. Jezus, laat ook mij en heel je kerk kunnen blijven 
zeggen: Gezegend Hij die komt in de Naam van de 
Ene en Eeuwige. 
 
 
 

 



3  

 Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Bijzondere momenten. Momenten om te koes-
teren, of om soms even stil van te worden. De 
één is er druk naar op zoek, een ander lijkt het 
zomaar in de schoot geworpen te krijgen. En 
wat voor de één een bijzonder moment is zal 

door een ander misschien niet zo beleefd worden. 
Want mensen en hun beleving en verwachtingen zijn 
nu eenmaal verschillend. Het geeft kleur aan het le-
ven én zeker ook kleur aan het kerkelijk leven. 
 

De afgelopen periode heb ik (en ik vermoed meer 
mensen) kunnen genieten van bijzondere momenten 
in of rond de kerk.  
 

 
 

Het was genieten en een bijzonder moment om bij de 
Top2000-kerkdienst de Johanneskerk te zien vol-
stromen met bezoekers, van heinde en verre. Niet 
alleen de kerk zat vol, ook in de Johanneshof keek 
men mee naar een inspirerende dienst. Het enthou-
siasme was voelbaar! 
 

Twee weken later zag de eerste versie van de Kerk-
proeverij het licht. Een mooi nieuw initiatief aange-
zwengeld door de landelijke kerk om mensen uit te 
nodigen te komen proeven van de sfeer in de kerk en 
de kerkdienst (‘ben je voor het eerst hier, of ben je al 
bekend!). En na de dienst waren er lekker hapjes 
verzorgd door gemeenteleden: dank! Het werd (op-
nieuw) een bijzonder moment.  
 

 

 

Waar maak je het mee dat je met z’n allen net voor 
aanvang van de kerkdienst op het grote scherm sa-
men zit te kijken naar de gouden 5 km. race van Sven 
Kramer? Deze ochtend kon het! Daarna was er een 
boeiende kerkdienst met mooie muziek en een ver-
rassende ‘preekbingo’. Ook nu waren de geluiden in 
de wandelgangen heel positief. De Kerkproeverij als 
een mooi nieuw idee. Maar wat ook heel mooi was 
waren al die (korte of langere) ontmoetingen met 
mensen bij het overhandigen van de uitnodigingen 
van deze kerkproeverij. Mensen voelden zich welkom 
(of men nu wel of niet op de uitnodiging in ging). 
 

Nog meer mooie momenten? Ja zeker! Op de jaarlijk-
se vrijwilligersavond was het heel gezellig. De hapjes 
en drankjes waren perfect verzorgd (opnieuw: Hul-
de!) De kwis leidde tot leuke puzzels en intensieve 
samenwerking, waarbij sommige groepen met veel 
fanatisme aan de slag gingen. 
 

 
 

Na die uitbarstingen van enthousiasme doken we 
vervolgens op de zondag de 40-dagentijd in. Van de 
drukte naar de ingetogenheid. De kosters hadden het 
kruis en de kaarsjes om aan te steken weer voor in de 
kerk gezet. Als je dan in zo’n eerste dienst in deze 40-
dagentijd de verhalen hoort van kerkgangers (wie dat 
wil krijgt de gelegenheid iets te zeggen, maar het 
hoeft niet) voor wie én waarom ze een lichtje willen 
aansteken dan is dat zondermeer indrukwekkend. 
Zoveel meeleven met mensen dichtbij of verder weg. 
Een betrokkenheid die hartverwarmend is en om stil 
van te worden. Waar we als kleine kerk groot in zijn! 
Dierbare momenten om te koesteren. 
 

Ik wens iedereen in deze tijd op weg naar Pasen veel 
van dit soort bijzondere momenten toe. 
 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Als u dit blad ontvangt zijn er al weer twee maanden 
in het nieuwe jaar voorbij. “Waar blijft de tijd,” hoor 
je nog wel eens zeggen. We zijn de veertigdagen tijd 
ingegaan. Een tijd van soberheid en inkeer, te zien 
aan de liturgische kleur paars. De laatste week van 
maart is de Stille week om op 1 april Pasen te vieren, 
de opstanding van Jezus met de feestkleur wit. Altijd 
weer een hele bijzondere tijd.  
 
Paaszondag 
 
Hij is opgestaan! 
Hemel en aarde, 
bomen, zee en land 
schreeuwen het uit: 
Hij is opgestaan! 
 
Hun kreet van vreugde 
weerkaatst tegen de huizen. 
De wind wervelt 
door de zinderende lucht: 
Hij is opgestaan! 
 
In wit gewaad 
open ik de deuren 
naar de tuin 
en dank God 
dat Hij is opgestaan. 
 
 
Meeleven met  
Mevrouw F. Tjeerdsma-Groenwold, Varsseveldseweg,  
verblijft sinds enkele weken in het ziekenhuis te Win-
terswijk en hoopt binnenkort naar de Pronsweide te 
gaan voor revalidatie. Vanaf deze plek van harte be-
terschap.  
Mevrouw Wamelink-van Lochem mocht na een zie-
kenhuisopname en periode van revalidatie terug 
gaan naar haar woning in de Klinke. Dankbaar dat het 
weer zo goed gaat. De heer H.W. Tieltjes, Rossini-
straat, heeft enkele medische ingrepen, met goed 
gevolg, moeten ondergaan en is thuis om verder te 
herstellen en weer aan te sterken. De heer B.H. 
Scholten, Antoniushove is vanwege een longontste-
king opgenomen in het ziekenhuis te Winterswijk. 
Hopelijk is hij, als u dit leest, weer thuis.  Er zijn meer 
gemeenteleden die herstellende zijn of die een medi-
sche ingreep moeten of hebben moeten ondergaan. 
Hen allen en de zieken thuis of in een verpleeghuis, 
degenen die om hen heen staan, heel veel sterkte en 
Gods zegen gewenst. Deze wens geldt ook hen die 
afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. 
Veel kracht gewenst. 
 

Gespreksgroep 
Dinsdag 6 maart om 14.30 uur wordt er in zaal 004 
van de Antoniushove met elkaar gesproken over een 
bepaald onderwerp. Een persoonlijke uitnodiging 
volgt nog, maar ook zonder een persoonlijke uitnodi-
ging mag u zich van harte welkom voelen.  
 
Oecumenische dienst, 15 maart, 14.30 uur 
Op donderdag 15 maart is er om 14.30 uur een oe-
cumenische dienst in de Johanneskerk met onder 
andere bewoners van de Antoniushove en u als ge-
meentelid van de Johanneskerk. Het thema is “een 
nieuw begin. ” De heren Johan Meerdink en Bas Tiel-
tjes verlenen muzikale medewerking en leden van de 
cantorij komen de samenzang ondersteunen. Na af-
loop is er koffie/thee in de Johanneshof. Iedereen 
mag deze dienst bijwonen en is hierbij van harte  
uitgenodigd. Voelt u zich welkom. 
 
                                                 Met bemoedigende groet 

                                                                     Gaatske Braam 
 
 

 
Oecumenische dienst in de Johanneskerk 

op donderdag 15 maart 2018 
om 14.30 uur 

 

 

 
 

m.m.v.  Johan Meerdink, Bas Tieltjes  
en leden van de ‘Cantorij’ 

voorgegaan door:  

Gaatske Braam,  
kerkelijk werker van de Johanneskerk 

en Imka Wieggers, geestelijk begeleider Careaz 
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Passion Lichtenvoorde 
 

Na een lange aanloop komt het nu steeds dichterbij: 
de Passion Lichtenvoorde. Het evenement zal plaats-
vinden op dinsdag 27 maart en begint om 20.00 uur 
op de Markt. Iedereen is hier van harte welkom!  
Het belooft (opnieuw) een prachtig en indrukwek-
kend gebeuren te worden. Het enthousiasme onder 
muzikanten en zangers is groot, zoals ook te lezen in 
een artikel in de Elna. De spelers bereiden zich (nu 
nog op de achtergrond) met veel passie voor op hun 
rol. En de regisseurs Ben Donderwinkel en Sjaak Wel-
boorn zijn druk doende met de juiste entourage en 
invulling van de karakters. 
 

 
 

De kaartverkoop voor Passion Lichtenvoorde start op 
1 maart. Kaarten á € 5,00 per stuk zijn te koop bij 
Ringfoto Primeur en scholengemeenschap Marianum. 
 

Vanaf de Markt vertrekken we, na het eerste frag-
ment met verteller en muziek, in een stille tocht naar 
scholengemeenschap Marianum. Iedereen is uitge-
nodigd om mee te lopen in de stoet. 
Wie in het bezit is van een geldig toegangsbewijs kan 
bij de school in de zaal terecht. Geen kaartje? Op het 
grote videoscherm op het schoolplein is alles (gratis) 
uitstekend te volgen. 
 

Meer gegevens over Passion Lichtenvoorde 2018 zijn 
te vinden op de website: passionlichtenvoorde.nl, op 
de Facebookpagina en in de Elna.  
 

Hans Hinkamp 

Gebed van de maand 
 

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
overgenomen uit de bezinningsmail van Oikomene-
achterhoek, een initiatief van de kerken uit Eibergen 
en Rekken. Op de website www.12apostelen.nl kun je  
je onder Oikomeneachterhoek (onder aan de pagina) 
aanmelden voor een dagelijks portie bezinning. Van 
harte aanbevolen! Heb je zelf een gebed dat je raakt? 
Geef het aan ons door.  
 
God, 
    In onze woestijn vinden wij vaak geen wegen 
    dan die dagelijks worden gemaakt: 
    smalle paden vol stenen.  
    We hebben ook 
    vaak teveel meegesjouwd  
    uit een voorgoed voorbij verleden.  
    We krijgen ademnood en verliezen vaart.  
    Als we wat achterlaten, 
    veren we op, lichtvoetiger.  
    We willen leren leven,  
    niet in onze veilige, heilige huisjes, 
    maar in een dunne open tent  
    met oog voor mensen om ons heen. 
  
God, 
    In onze leegte  
    openen we onze handen naar U.  
    Vul ze met Uw liefde,  
    uw waarheid,  
    uw woorden van heil.  
    Sterk onze handen 
    als zij zoeken naar de ander  
    met wie wij uw weg 
    proberen te gaan.  
    Amen. 
  
    Naar een tekst van Sytze de Vries 
    uit ‘Een verschil van dag en nacht. 
 

 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk.   

 
 
 

http://www.12apostelen.nl/
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Bloemengroet  
 
De bloemen uit de kerk zijn,  
als  een groet van de gemeente, gebracht  bij :              

 

14 jan. de heer Wissink 
 Planetenstraat 44 
21 jan.  mevr. Toebes 
 Landstraat 22 
28 jan.  mevr. Beernink 
  Bilderdijkstraat 5 
  4 feb.  mevr. Hillen 
 Bachstraat 11 
11 feb.  de heer Gillissen 
 Hof van Flierbeek  51 a 
18 feb.  familie Roelofswaard 
 Irenestraat 23 

Verjaardagen 

 

  4 mrt.  mevr. J.W. Wansing 
Wilgenstraat  6      
7131 ZP Lichtenvoorde 
79 jaar 

11 mrt. mevr. L Scholte 
              Chopinstraat 16 
              7131 AC Lichtenvoorde 
 85 jaar 
12 mrt. de heer J.F. Sint 
 Jan Steenstraat 52 
 7131 VR Lichtenvoorde 
 79 jaar 
19 mrt. mevr. J.A. Nijland 
 Past. Scheepersstraat 49 
 7134 RB Vragender 
 76 jaar 
21 mrt. mevr. H.J.H. Hillen 
 Bachstraat 11 
 7131 AD Lichtenvoorde 
 86 jaar 
21 mrt. mevr. J.G. Wamelink  

Varsseveldseweg 7/4 
 7131 BG Lichtenvoorde 
 83 jaar 
23 mrt. de heer W.J.G. Gemmink 
 Engelse Schans 44 
 7137 SE Lievelde 
 76 jaar 
24 mrt. mevr. H.W. Helmink 
 Gebr. Ketteringstraat 16 
 7131 NM Lichtenvoorde 
 83 jaar 
26 mrt. mevr. T.J. de Kruijff 
 Tankweg  5 
 7137 HA Lievelde 
 90 jaar 
26 mrt. de heer G.J.  Hofman 
 Weijenborgerdijk 51/ f 
 7131 NP Lichtenvoorde 
 80 jaar 

26 mrt. de heer B. ten Bokkel 
 Varsseveldseweg 7/42 
 7131 BG Lichtenvoorde 
 81 jaar 
30 mrt. de heer H. van het Loo 
 Nieuwe Maat 24 
 7131 EL Lichtenvoorde 
 80 jaar 
  1 april de heer C.J. van Benthem 
 Joh. Vermeerstraat 28 
 7131 SB Lichtenvoo0rde 
 80 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien  mogelijk, gezonde verjaardag. 
Ook een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, 
in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal  welkom 
zijn. 
Eveneens is een blijk van medeleven  welkom voor 
zieken en andere gemeenteleden die onze aandacht  
zeker  op prijs stellen. 

 
Agenda 

 

 5 maart vergadering PVG 14.00 uur 
 6 maart vergadering KRM 10.00 uur 
  verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
 7 maart           inloopmorgen  09.30 uur 
 8 maart bloemschikken  19.30 uur 
12 maart PVG middag  14.30 uur 
14 maart inloopmorgen  09.30 uur 
  V&T biddag  19.30 uur 
15 maart   viering met 
  Antoniushove  14.30 uur 
  V&T S. Oosterwijk 20.00 uur 
16 maart open tafel  11.30 uur 
20 maart beheerscommissie 10.30 uur 
21 maart  inloopmorgen  09.30 uur 
22 maart bloemschikken  19.30 uur 
27 maart  passion   19.00 uur 
28 maart inloopmorgen  09.30 uur 
  verg. kerkenraad 20.00 uur 

31 maart kledingbeurs  09.00 uur 
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Kerkenraadsvergadering  
van 31 januari 2018 
 

- Afscheid Jan ter Horst als diaken 
Na 18 jaar het ambt van diaken te hebben ver-
vuld nemen we vandaag afscheid van Jan ter 
Horst. De voorzitter, Sjors Tamminga, spreekt 
onze dank uit voor alle jaren inzet voor de kerk, 

Gods Koninkrijk en de mensen uit je omgeving. Een 
pen met inscriptie, een bos bloemen en applaus on-
derstrepen onze dank. Ook Jan ter Horst bedankt de 
kerkenraad voor een tijd van goede samenwerking. 
Hierna verlaat hij de vergadering.   
 

- Benoeming moderamen 2018 
Het huidige moderamen bestaande uit Hans Hin-
kamp, Sjors Tamminga, Rinus te Kronnie, Gerard van 
Lochem en Frits Schutten wordt herbenoemd. De 
voorzitter bedankt voor het vertrouwen.   
 

- Postlijst 
In de postlijst vraagt de uitnodiging ter gelegenheid 
van het afscheid van ds. Gijzel van de Protestantse 
Gemeente ’s Heerenberg-Zeddam vanwege zijn eme-
ritaat onze aandacht. Op 11 maart is er een af-
scheidsdienst in de St. Pancratiuskerk in ’s Heeren-
berg te 13.15 uur, waarna er van 15.00 uur tot 17.00 
uur een afscheidsreceptie volgt. Eventuele cadeaus 
zijn voor het “ds. Gijzelfonds”. Dit fonds richt zich op 
kinderen, waarvan de ouders ondersteuning hebben 
van de voedselbank. Ds. Gijzel is in Lichtenvoorde een 
kleine tien jaar predikant geweest. Enkele kerken-
raadsleden zullen gaan. Elders in dit blad vindt u een 
artikel met meer informatie, teneinde ook gemeente-
leden de gelegenheid te geven de afscheidsdienst/-
receptie te bezoeken.    
 

- Kerkrentmeesters 
De prunus voor de kerk wordt op korte termijn ge-
kapt en vervangen. De te vellen prunus is ca 80 jaar 
oud en is op.  
Het subsidietraject instandhouding monumenten 
loopt nog tot dit jaar. Voor dit jaar staat de schoon-
maak van de toren en overige aangetaste delen door 
alg gepland. Verder is het de bedoeling de preekstoel 
te verstevigen en geheel recht te zetten. Het muurtje 
voor de kerk wordt opnieuw gevoegd.  
 

- Kerkordewijzigingen deel 3 
De landelijke kerk heeft enige tijd geleden het rap-
port “Kerk 2025, Waar een woord is, is een weg” 
uitgebracht. Over de daaruit voortvloeiende voorstel-
len tot verandering heeft de kerk aan alle kerkenra-
den kerkordewijzigingen voorgelegd. Twee delen 
hebben we reeds besproken. We hebben u hierover 
geïnformeerd.  Een korte terugblik. We gaan terug 
van 74 naar 11 classes. Per 1 juli moet dit proces zijn 
afgerond. De beroepingsprocedure voor een classis-

predikant loopt. Het moderamen staat aan het hoofd 
van de classis. De predikant kan geen beslissingen 
nemen zonder overleg met het moderamen. Visitato-
ren blijven bestaan maar vooral voor conflictsituaties. 
Er is geen vierjaarlijks bezoek meer. De ringen wil 
men meer versterken voor onderlinge contacten 
tussen de gemeenten.  
Deze derde serie kerkordewijzingen gaan over de 
rechtspositie van de predikant, mobiliteit en samen-
werking. Samenwerking tussen gemeenten kan nodig 
zijn voor het behouden dan wel verkrijgen van forma-
tieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten. 
Met ditzelfde doel heeft ook de kerkenraad de taak 
samenwerking te zoeken. Bij het beroepingswerk 
speelt uiteraard ook de vraag of een predikant in 
werktijd van voldoende omvang kan worden beroe-
pen. In de regeling voor ontheffing op eigen verzoek 
wordt een mogelijkheid toegevoegd dat een predi-
kant na tenminste 12 jaar kan worden losgemaakt 
van een gemeente op gezamenlijk verzoek van ker-
kenraad en predikant. Met deze punten kan in het 
algemeen worden ingestemd.           
 

- Vorming en Toerusting. 
We kijken met vreugde terug op enkele geslaagde 
avonden. Een prachtige avond Christmas Carols met 
de Franse slag met het orgeltje en een uitermate 
succesvolle lezing van Reinier van den Berg met “kli-
maat op hol”. Er volgt nog een mooie avond met Dr. 
Sophie Oosterwijk met een lezing over de kunst van 
Jan van Eyck met aandacht voor de lijdenstijd op 15 
maart. Het seizoen wordt afgesloten met een bezoek 
aan de Werenfriduskerk in Zieuwent op 15 april. 
Ideeën voor volgend jaar kunt u altijd melden bij V. 
en T. 
 

- Bij kerkdiensten  
De kerstnachtviering om 22.00 uur heeft meer be-
zoekers getrokken, mede door de “aankleding” met 
een muzikale bijdrage. De kerkenraad besluit de aan-
vangstijd te handhaven. Ook de kerstochtend was 
goed bezet in een mooie dienst. De Top-2000 dienst 
was een groot succes met heel veel mensen. Naar 
voren kijkende volgt nu de kerkproeverij (11 februari) 
en een dienst met de ouderen van Antoniushove op 
15 maart, tijd 14.30 uur. Publiciteit volgt.   

 

Vanuit de gemeente is de vraag voorgelegd of niet 
een foto kan worden geplaatst van een overledene 
bij het “In Memoriam” in dit kerkblad. De kerkenraad 
vindt dit prima, mits de familie toestemming geeft .      

 

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.                                                                  
 
                                                       Namens de kerkenraad 

                                                      Flip de Bruijn, notulist 
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De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
Stichting  Simba (Vrienden Sengerema Hospital ) 
Sinds 2010 gaat er zo’n tweemaal per jaar een me-
disch team naar Tanzania o.l.v. traumachirurg dr. 
Staal uit het Slingeland ziekenhuis. Het doel is het 
geven en uitvoeren van specialistische zorg aan de 
arme bevolkingsgroep in deze streek en er wordt 
onderwijs gegeven aan het lokale medisch personeel. 
De teamleden gaan als vrijwilligers hulp bieden aan 
de patiënten en het medisch personeel van het Sen-
gerema Hospital in het noorden van Tanzania. 
In Afrika worden jaarlijks veel kinderen met klomp-
voetjes geboren. Ook een been breken betekent vaak 
maanden op bed liggen zonder goed herstel. Door 
het ontbreken van een juiste behandeling, goede 
nazorg en geld raken veel mensen onnodig gehandi-
capt. 
Er worden zoveel mogelijk kinderen geholpen. Hun 
beentjes of klompvoetjes worden weer rechtgezet. Er 
is weinig tot geen materiaal en pijnstilling, dus dat 
nemen ze zoveel mogelijk mee en wordt aangeschaft 
met het geld van de stichting.  
http://www.stichtingvsh.nl/ 

 

Deurcollectes maart 

 

4 maart Voorjaarszendings week  
Sterke vrouwen opleiden op Papoea 
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken 
bij de ontwikkeling van hun land en volk. 
Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in 
een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbe-
stemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen 
zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W 
brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en 
schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen 
over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. 
Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun 
schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en erva-
ring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar 
een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cur-
sussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen 
een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bou-
wen zo mee aan kerk en samenleving. En heel be-
langrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar 
school te gaan, zodat het werk in de volgende gene-
raties doorgaat 
 
11 maart Amnesty International 
14 maart Eigen project diaconie mmmmmmm  

(stichting Ethiopische vrouwen) 
18 maart Werelddiaconaat (KIA) 
 
 
 

Ouders kiezen voor onderwijs 
In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken 
maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. 
Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen 
van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten 
hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waar-
door ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderar-
beid verboden is in India, werken duizenden kinderen 
onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De 
organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. 
Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het 
werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het 
kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de 
eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ou-
ders naar mogelijkheden om het kind naar school te 
laten gaan. Collecteer mee zodat ouders hun kin-
deren naar school kunnen laten gaan in plaats van 
naar de fabriek. 

 

25 maart Binnenlandsdiaconaat (KIA) 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese sa-
menleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, het vrou-
wennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier veran-
dering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen 
in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardighe-
den aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen 
komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot 
bloei kan brengen. Ook geeft Mothers’ Union voor-
lichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het om-
gaan met conflicten en versterkt ze de positie van 
vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer suc-
cesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk ge-
sterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, 
kerk en dorp 

 

29 maart Bloemen in de kerk 
30 maart Onderhoud gebouwen 
31 maart Eigen project diaconie  mmmmmmm 

(stichting Ethiopische vrouwen) 

 

Opbrengsten collectes december / januari 
3-dec Coll. Missiewerk (PKN)    € 57,45  
10-dec Pastoraat (PKN)     € 40,60  
16-dec Kerkradio    € 28,10  
17-dec Algemeen kerkenwerk   € 41,75  
24-dec St. Hope    € 90,70  
24-dec Eredienst               € 172,91  
25-dec Kia kinderen in de knel              € 172,68  
31-dec Verwarming     € 49,75  
31-dec Eindejaarscollecte   € 47,10 
7-jan De Bondgenoot    € 61,57  
14-jan Verwarming               € 122,10  
21-jan Oecumene (PKN)   € 41,30  
28-jan Onkosten dienst (Friends)         € 444,00  
 

Namens de diaconie, Jeroen Wildenbeest 
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Rentmeesterschap 
Soms kom je mensen tegen die veel weten. Soms 
heten die mensen wetenschappers. Maar hoe 
knap ze ook zijn, lang niet alle wetenschappers 
hebben de gave om hun kennis over te brengen. 
Om mensen te boeien. Iemand die die gave wel 
heeft is de 'weerman' Reinier van den Berg. Hij 
was bij ons te gast. Een uur lang vertelde hij over 
het weer. Over het klimaat. De invloed van het 
klimaat op de aarde. En dan weer de invloed van 

de aarde op het klimaat. Maar ook over de invloed 
van mensen die op die  aarde leven op het klimaat. 
De invloed van mensen op de aarde. Over duurzaam-
heid. Over broeikasgassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij wees ons op het verschuiven van de seizoenen. 
Tussen 10 en 20 februari mag het nog wel eens koud 
zijn. Daarna volgt een relatief warme periode. Vaak in 
april  nog wat matige vorst. Jammer voor de fruit-
kwekers bijvoorbeeld. In de 21e eeuw hadden we al 
eenentwintig warmterecords, en vier kouderecords. 
Door de warmtetoename verloopt de waterkringloop 
sneller. Mocht u denken dat het daardoor vaker re-
gent dan moet u dat idee bijstellen. Het regent niet 
vaker. Maar als het regent regent het wel harder. 
Terwijl droge gebieden nog droger worden met een 
grote kans op hevige bosbranden. Ook zien we de 
krantenartikelen over Kaapstad, een stad met een 
enorm watergebrek. 
Hij liet ons beelden zien van smeltende gletsjers. Ver 
van mijn bed denkt u misschien. Ook daar maar weer 
uw idee bijstellen. Onze rivier de Rijn bijvoorbeeld 
wordt gevoed door regenwater en het smeltwater  
van die gletsjers. Als het smelten in het huidige tem-
po doorzet zal de Rijn over 20 jaar onbevaarbaar zijn 
voor de binnenvaart.  

En wat te denken van onze zuurstofvoorzieners. Bo-
men. Als gevolg van illegale houtkap verdwijnen de 
meest mooie bossen van de aardbodem.  
Wie die avond onder de rond de honderd gasten was 
zal nog veel meer voorbeelden weten. Wie er niet 
was denkt nu misschien wat een somber gebeuren 
was dat. Blij dat ik er niet bij was. 
 
Maar  Reinier had meer te vertellen. Al is het feitelijk 
al vijf over in plaats van vijf voor twaalf, niets doen is 
geen optie. Hij eindigde het verhaal met positieve 
voorbeelden. Te denken is dan aan herbebossing en 
doordachte bosbouw. Het Forest Stewardship Council 
(FSC) keurmerk staat bijvoorbeeld garant voor eerlijk 
hout. Dat wil zeggen dat er op een hectare tropisch 
regenwoud maar enkele bomen gekapt mogen wor-
den waarna men 25 jaar wegblijft van die hectare 
zodat het bos kan herstellen (soms na herbeplanting).  
Zelf gaat hij zich met een groep anderen inspannen 
om grote installaties te bouwen die plastic omzetten 
in schone olie. Dit door plastic op te vangen bij mon-
dingen van rivieren voordat grote plastic afvaleilan-
den (de zogeheten plasticsoep) zich vormen in de 
oceaan. Hij noemde windmolens op zee.  
 
Na de pauze tijd voor vragen. Waarbij me opviel dat 
hij bij een vraag op het gebied van de geologie eerlijk 
zei  "Ik weet het niet. ik ben geen geoloog". Uit zijn 
antwoord op de vraag hoe de politiek zich opstelt kon 
men concluderen dat medewerking van die kant vaak 
niet voor de hand ligt. Geld blijft een ingewikkelde 
factor. Groei van de economie krijgt doorgaans voor-
rang.  
 
Voor je denkt: oké, we merken het wel. Reinier 
noemde ook mogelijkheden voor de gewone huis tuin 
en keuken Nederlander. Een dagje minder vlees eten. 
Wees zuinig met water. Let eens op het energielabel 
bij het kopen van een huishoudelijk apparaat. Pak 
minder vaak de auto. Zonnepanelen op het dak. Let 
op welk hout je koopt. Zet wat planten in huis. Een 
boompje in de tuin in plaats van tegels.  
 
En, maar dat voeg ik er zelf aan toe, lees eens wat 
politieke partijen voor ogen hebben op het gebied 
van duurzaamheid. En probeer in te schatten wat ze 
er in praktijk van maken. Want mooie woorden zijn 
leuk, maar wat telt zijn de daden.  
 
Rentmeester zijn, de aarde bewerken en bewaren, is 
een opdracht voor ons allemaal. In het groot en in 
het klein.  
                                              Marja Koster 
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Het passieverhaal in de kunst. 
 
Met goede herinneringen denken we aan het vorige 
bezoek van Mevrouw Sophie Oosterwijk. Ze sprak 
toen over 'de vruchten van de zonde in de kunst van 
Jeroen Bosch'. Een zware titel die beslist niet stond 
voor een zware avond. Geestig en kundig leidde ze 
ons rond door de wereld en kunst van die bekende 
schilder. We zijn dan ook heel blij haar weer te mo-
gen begroeten. Sophie Oosterwijk promoveerde in 
Kunstgeschiedenis (Leicester) en in Engelse Literatuur 
(Leiden). Ook zij heeft, net als de hiervoor genoemde 
Reinier van den Berg, de gave om haar kennis op zo'n 
manier te delen dat je er iets van meeneemt. 
Dit keer zal ze ons vertellen over schilderijen van Jan 
van Eyck. Het Lam Gods (1432) en het Arnolfini-
portret (1434).  
 

 
 
Ook werk van Rogier van der Weyden komt langs. Die 
beeldde vaak de gekruisigde Christus af met Maria en 
Johannes de evangelist. Een ander werk van Rogier, 
De Kruisafname, wil de toeschouwer laten meeleven 
met het lijdensverhaal.  
We hopen op een boeiende avond. Een avond die 
valt in de lijdenstijd. Daarom is gekozen voor dit the-
ma. 
 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
Koffie/thee € 1,- 
Leiding  Dr. Sohie Oosterwijk 
Locatie  Johanneshof 
Datum  15 maart 2018 
Tijd  20.00 uur - 22.00 uur 
Info  Sjors Tamminga, 0544 - 372752 
  mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
We willen u ook vast wijzen op de laatste activiteit. 
Een bezoek aan de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent.   
Zondagmiddag 15 april. 

 

                            De commissie Vorming en Toerusting, 
                                                                         Marja Koster 

AKZ-kerkdienst: Wie zingt mee? 
 

Zondag 4 maart, om 10.00 uur, is er een AKZ-
dienst (Anders kerk Zijn). Deze keer gaan we, met 
medewerking van de Cantorij, terug in de tijd. 
Alle liederen in deze dienst komen uit de bundel 

‘Wie zingt mee?’  
Voor velen een 
herinnering aan de 
kindertijd op de 
zondagschool. 
Voor de één een 
feest van herken-
ning, voor een 
ander misschien 
een kennismaking 
met liederen uit 
een andere tijd. 
Welkom! 
 

 
 
 

 
Kliederkerk  

 

De Kliederkerk staat deze keer in het teken van de 
veertigdagentijd en Pasen. Met enkele liedjes en een 
videofragmenten kijken we naar wie Jezus was en 
wat er zo bijzonder aan hem was. Aan ideeën geen 
gebrek. Knutselen, een spelletje, wat lekkers? Het 
zou allemaal zomaar kunnen. Maar wat het precies 
wordt? Dan is er maar één mogelijkheid: zelf komen!  

 
De Kliederkerk is op zondag 18 maart, ‘s middags van 
16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof. Om te weten 
hoeveel mensen er komen is het handig om je vooraf 
aan te melden. Graag naam en aantal personen 
doorgeven vóór 17 maart, via het emailadres: kids-
kerk@gmail.com. De deelname is gratis.  mmmmmm 
Je bent van harte welkom! 

 
 

Doopdienst Palmzondag 25 maart 

 

De kerkdienst om 10.00 uur in de Johanneskerk krijgt 
een extra feestelijk tintje. In een verhaal uit de Bijbel 
horen we over een groot feest, als Jezus voor het 
Paasfeest met zijn leerlingen Jeruzalem binnentrekt. 
In de kerk vieren we het feest van de doop, met de 
doop van Timme Koskamp.  
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P.V.G. Seniorenmiddag 15 januari 2018  
 
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar opende 
mevrouw De Bruijn de middag met een welkom aan 
iedereen en las een meditatie voor uit Joh. 
14:“Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt 
heb kom ik terug”. Daarna zongen we lied 33. 
Deze Bingo-middag werd verzorgd door de dames 
Gera Boschman en Annie Eskes.  
Er was deze middag weer een prima opkomst zodat 
de stemming er al snel goed in zat. 
Op de tafel een uitdagende hoeveelheid prijsjes ver-
zorgd door de gezamenlijke medewerkers. 
Maar  men moest er wel iets voor doen! 
De eerste ronde was er een gespannen stilte, goed 
luisteren en opletten. Bijna vol? Dan nog het  laatste 
getal!! Ben ik het of mijn tafelgenoot?? Soms gelijk-
tijdig een roep: ” Bingo”. Dan maar hopen dat alles 
klopt en je een prijsje mag uitzoeken. 
Steeds kregen de deelnemers er meer lol in. Ook leuk 
was om te zien hoe een medetafelgenot blij is met 
een presentje. De tafels stonden na enkele rondes vol 
met lekkere dingen zoals advocaat met slagroom, 
koffie & thee enz., of een fleurig bloemetje.   
In de pauze kon men even uitrusten en werd er nog-
maals een drankje uitgedeeld met iets lekkers. Ook 
een gezellig praatje hoorde daar zoals altijd bij. 
Na de pauze werden nog drie ronden gespeeld met 
op sommige tafels heel wat prijzen. Als extra was er 
nog een prachtige puzzel beschikbaar gesteld. Een 
Koninklijke puzzel met daarop onze voormalige ko-
ningin Beatrix. De persoon die een wit briefje onder 
zijn stoel had was de gelukkige! Na een rumoerig 
zoeken onder alle stoelen werd de puzzel door me-
vrouw Maters gewonnen! Van harte gefeliciteerd!   
Gelukkig hoefde niemand met lege handen naar huis 
te gaan. Daar was goed voor gezorgd: de verliezers 
die geen enkele ronde hadden gewonnen kregen 
alsnog een lekkere chocoladetablet. Het komt vast 
wel goed want volgend jaar is er  weer een nieuwe 
kans. 
Mevrouw de Bruijn bedankte de dames Boschman en 
Eskes voor hun leiding tijdens het Bingo-spel en over-
handigde elk van hun een bloemetje. Hierna wenste 
ze iedereen een wel thuis en tot de volgende PVG 
middag. Deze zal zijn op 12 februari onder leiding van 
de heer G. Vossers die op een humoristische wijze zal 
vertellen over het weer.  
 
    
 
 
 
 
 
 

P.V.G. Seniorenmiddag 12 februari 2018 
 
Op maandag 12 februari was het weer zover, de PVG-
middag voor onze ouderen.  
Mevrouw Truus de Bruijn opende de middag met het 
welkom heten van iedereen en in het bijzonder onze 
gastspreker de heer Gerrit Vossers uit Silvolde. 
Eerst werd uit de bijbel Joh. 8 gelezen: “Jezus getuigt 
over zichzelf” waarna een korte overdenking : “Wie is 
Jezus?” Hij zegt van zichzelf: “Ik ben het licht voor de 
wereld!” Na gebed en het zingen van lied 456 vs. 1 en 
3 werd het woord aan Gerrit Vossers gegeven.  
Naast “boer zijn samen met de buurman” en koster 
van de kerk in Silvolde vult hij de dag voornamelijk in  
met zijn grote hobby: het weer. Daarmee is hij ge-
middeld vier (!) uur per dag bezig. In de wintermaan-
den geeft hij veel lezingen en vertelt dan over de 
meetinstrumenten zoals de thermometer, windme-
ter, regenmeter en de barometer maar ook over de 
radar- en satellietbeelden die hij vanuit de Bilt ont-
vangt. Al deze instrumenten en informatie geven 
hem de mogelijkheid elke dag een kloppend land-
bouwweerbericht te versturen. Ook organiseert hij in 
de zomer bij hem thuis op de deel veel lezingen, zo-
wel van hem zelf alsook van gastsprekers.  
Zijn lezing is op een leuke manier doorspekt met veel 
volkswijsheden zoals “laagvliegende zwaluwen voor-
spellen regen” en  “koeien die langdurig in de regen 
staan gaan met de kont naar de regen staan en eten 
dan gewoon door”. Maar ook “bijen die vroeg uitvlie-
gen voorspellen mooi weer” en “een hond die nat is 
geworden stinkt” enz. enz.  
De voorzitster heeft deze boeiende middag afgeslo-
ten met een hartelijk dankwoord aan de heer Vossers 
en wenste iedereen veilig thuis. 
 
           Naar een concept van Nonja Kip,  
 
            Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                       Annie Bosman 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
           
  

 

Eerst volgende PVG-middag 
12 maart om 14.30 uur 

Mevr. R. van Zanten vertelt over 
vluchtelingenwerk 
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Goed Nieuws van Amnesty, ook in de toekomst! 
 
Dat er veel narigheid is in de wereld, horen en zien 
we elke dag in de media. Goed nieuws staat nooit op 
de voorpagina van de kranten. En toch is dat er wel! 
Alleen al in de maand februari regende het goed 
nieuws berichten op de website van Amnesty onder 
de menuknop ‘Nieuws’. Zo was er een bericht over de 
Oezbeekse Ali Feruz die op 15 februari 2018 is vrijge-
laten. Hij werd in Rusland vastgehouden en dreigde 
te worden teruggestuurd naar Oezbekistan. Daar 
loopt hij het risico gemarteld en vastgezet te worden. 
De rechter besloot dat Feruz Rusland mocht verlaten. 
Hij heeft onderdak gekregen in Duitsland. Amnesty 
voerde intensief actie voor Feruz’ vrijlating.  
Een paar dagen eerder verscheen het bericht dat de 
oppositieleider Bekele Gerba uit Ethiopië op 13 fe-
bruari 2018 was vrijgelaten. Enkele dagen daarvoor 
werd nog een spoedactie van Amnesty voor hem 
uitgezet, omdat hij dringend medische zorg nodig 
heeft. Bekela Gerba was een gewetensgevangene. En 
zo gaat het door: Eskander Nega uit Ethiopië en The-
odora del Carmen Vosques uit El Salvador, waarvoor 
tijdens een eerdere schrijfmarathon duizenden brie-
ven geschreven zijn. 
 
Amnesty International strijdt voor naleving van men-
senrechten, overal ter wereld en voor  iedereen! 
Daarvoor is onderzoek nodig, rapporteurs die vaak 
met gevaar voor eigen leven informatie verzamelen. 
Pas als de feiten duidelijk zijn, worden schendingen 
van mensenrechten aan het licht gebracht en acties 
op touw gezet. Dat zal Amnesty blijven doen, ook in 
de toekomst! 
 
Daarvoor is geld nodig en daarom gaan in de week 
van 11 tot 17  maart weer duizenden collectanten in 
Nederland op pad. Oók in de gemeente Oost Gelre en 
in Aalten. Wilt u een lente wandeling combineren 
met het collecteren voor Amnesty International? 
Heel graag want er zijn nog genoeg ‘lege straten’ 
over! 
 
Meldt u via onze Facebookpagina en Messenger, 
https://www.facebook.com/aiaaltenoostgelre/ of ons 
emailadres: amnestyaaltenoostgelre@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie hart voor de Achterhoek 
  
De Rabobank Noord-  en Oost Achterhoek steunt ook  
dit jaar weer vele culturele -en sportorganisaties in 
de Achterhoek via  haar spraakmakende actie 
Hart voor de Achterhoek , waaraan een groot bedrag 
beschikbaar wordt gesteld.  
 
Net als vorig jaar wordt de verdeling van het grote  
bedrag op basis van digitale stemmen bepaald.  Elke 
deelnemende organisatie dient zoveel mogelijk digi-
tale stemmen binnen te halen. 
Die actieperiode wordt nog wel aangekondigd en zal 
naar verwachting in de maand mei zijn. 
 

                               MAAR 

                

Alleen leden van Rabobank Noord- en Oost Achter-
hoek mogen stemmen. Als je rekeninghouder van de 
Rabobank  bent, ben je niet  automatisch lid. Ben je 
nog geen lid, maar wel klant van de bank?  Dan kan 
jij tot 1 april a.s. lid worden om  mee te stemmen 
tijdens de actieperiode. Het lidmaatschap aanvragen 
kan via de website www.rabobank.nl/noa, onder het 
blokje ‘De voordelen van het lidmaatschap’. Het kost 
u niets, alleen even een kleine moeite en door straks 
vanachter uw computer te stemmen helpt u veel  
verenigingen en organisaties. 
Van harte aanbevolen ! 
 
Als u dit leest dan is inmiddels opgericht de Stichting 
Vrienden van de Johanneskerk 
 
Doel van deze Stichting is middelen te verwerven 
voor het onderhoud en instandhouding van ons kerk-
gebouw  dat als Rijksmonument behoort tot het cul-
tureel erfgoed. 
De Stichting kan dit doen door anders dan de kerk en  
buiten de reguliere kerkelijke activiteiten inkomsten  
te genereren door andere activiteiten  b.v. op cultu-
reel gebied te organiseren en andere doelgroepen 
aan te spreken. We melden ons ook aan voor Hart 
voor de Achterhoek en hopen dan op veel stemmen.        
 
 
                         Namens  college van kerkrentmeesters 
                                Frits van Lochem , penningmeester 
 

mailto:amnestyaaltenoostgelre@gmail.com
http://www.rabobank.nl/noa
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Emeritaat ds. F.A. Gijzel 
 
Op zondag 11 maart a.s. vindt in ’s-Heerenberg een 
bijzondere dienst plaats op bijzondere plek op een al 
even bijzonder tijdstip.  
’s Middags om 13.15 uur begint de afscheidsdienst in 
de katholieke St. Pancratiuskerk. Ds. Frans Gijzel 
neemt afscheid van zijn Protestantse gemeente ’s-
Heerenberg-Zeddam zoals de gemeente officieel 
heet, wegens emeritaat. 
 
Na de dienst krijgt hij een receptie aangeboden in het 
tegenover die kerk gelegen zalencentrum De Gracht. 
In plaats van cadeaus stelt ds. Gijzel het op prijs dat 
een gift/donatie wordt gedaan aan het ds. Gijzel 
Fonds rekeningnummer CvK ovv ds Gijzelfonds, 
NL16RABO0326 364706 voor kinderen waarvan de 
ouders ondersteuning krijgen van de voedselbank 
Montferland. Ook kunt u de gift/donatie in de 
daarvoor gereedstaande bus doen. 

 
Dominee Gijzel was in de laatste helft van de 
tachtiger – en in de eerste helft van de negentiger 
jaren predikant van de Hervormde Gemeente te 
Lichtenvoorde. Het Samen-op-Wegproces met de 
Gereformeerde Kerk kwam toen langzaam op gang. 
Gereformeerde voorgangers uit die tijd waren ds. van 
Alphen-Ubbens (1985-1990) en ds. Bonda (1992-
1997). 
 

Dan denk ik terug aan 20 december 1985 toen hij ’s-
morgens Astrid en mij trouwde in de Harreveldse 
Sint-Agathakerk en ’s-middags op de receptie in de 
polonaise liep achter tante Gerda.  
In de rol van jeugddiaken kwam ik in contact met 
jongeren van de Református-gemeente in het 
Hongaarse Tiszakarád van ds. László Egeresi.  
Frans vond het prachtig en samen fietsten we met de 
Lichtenvoordse en Hongaarse jongeren naar de Erve 
Kots of het Zwillbrocker Venn. Dat was in de zomer 
van 1992.  
 
Paasmorgen 1994, op 3 april om precies te zijn 
doopte hij in een volle Johanneskerk onze dochter 
Aniek en nog 4 kinderen. Wat een feest! 
Omstreeks die tijd had hij ook het beroep 
aangenomen van de Hervormde Gemeente 
Winterswijk. In zijn wijk Meddo gaf hij godsdienstles 
aan mijn neef Wouter. Dat moet erg veel indruk 
gemaakt hebben op de kleine Wouter.  
Want wie kwamen we tegen toen we op  6 juni 2009 
het pittoreske kerkje van Schokland binnenstapten 
voor zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk 
van Wouter en Caroline? Dominee Frans, om hun 
huwelijk in te zegenen.  
De Gijzels hebben dan inmiddels Winterswijk verruild 
voor Tricht en Tricht verruild voor ’s-Heerenberg-
Zeddam. Wouter en Caroline wonen tegenwoordig 
met hun kinderen in Gimritz bij Halle in Duitsland. 
 
En de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-
Zeddam? Daar zijn ze nu op zoek naar een predikant 
(m/v) 1fte. Een pastorie in het mooie Montferland is 
beschikbaar.  
Frans en Jet Gijzel gaan per 1 mei 2018 wonen in 
Leiden. Hun kinderen wonen in Leiderdorp en 
Amsterdam. 
 
                                                                   Rinus te Kronnie 
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Oecumenelezing 2018                             
Religie onmisbaar 
 

Vrijdag 19 januari was in de Geertekerk te Utrecht de 
jaarlijkse Oecumenelezing van de Raad van Kerken. 
Uitgesproken door dr. Antje Jackelén, Aartsbisschop 
van Uppsala van de Zweedse Evangelisch-Lutherse 
Kerk. Zij was enkele dagen in Nederland om te vieren 
dat de Zweedse kerk en de Oud-Katholieke Kerk volle-
dige kerkgemeenschap met elkaar hebben gesloten.  
 

Een moderne seculiere staat moet niet alleen de vrij-
heid van godsdienst garanderen, maar mensen ook 
aanmoedigen zorg te dragen voor hun culturele en 
religieuze wortels. Want deze wortels zijn goed voor 
existentiële gezondheid en voor actief burgerschap. 
De samenvatting:  
‘Democratie is geen zichzelf onderhoudend systeem, 
maar is constant afhankelijk van de voeding met 
waarden, en sommige van deze waarden hebben nu 
eenmaal religieuze wortels’. In de opbouw van de 
democratische samenleving moet daarom aan religie 
recht worden gedaan.  
Vier huidige ontwikkelingen veroorzaken een crisis: 
populisme, polarisatie, protectionisme en een post-
waarheids-denken. Tegenover deze vier gevaarlijke 
P’s staat de hoop. Hoop geeft een zinvolle aanvulling 
op de democratie. 
Een democratie kan niet ontwikkeld worden in een 
neutrale seculiere ruimte. Dat te denken is een ‘infe-
rieur alternatief’, omdat religie spirituele diepgang 
een morele kracht inbrengt. ‘Er is een versterking 
nodig van het partnerschap tussen de staat en de civil 
society, inclusief een versterking van het partner-
schap met de religieuze gemeenschappen. Een goed 
bestuur vraagt om vaardigheden niet alleen op het 
gebied van de economie, de politieke realiteit en de 
sociale verantwoordelijkheid, maar ook in spirituali-
teit’. 
 

Als de religie een nieuwe rol wil spelen in de seculiere 
leefwereld moet de religieuze geletterdheid toene-
men. Als mensen kennis vergaren, kunnen ze onaf-
hankelijk denken en dankzij deze kennis van het hart 
is er vrijheid voor mensen. Een eenzijdige kennis van 
wetenschap en technologie gaat ten koste van de 
menselijke waarden. Een samenleving dient op dit 
punt in balans te zijn. Zelfs een catechismus, bij uit-
stek geloofsdocumenten, hebben een educatieve rol 
gespeeld in het verleden en zijn daarin van ‘buiten-
gewone betekenis’. 
 

Jackelén sprak over vrijheid, over een toenemende 
vrees voor terreur en over hoop. Nogal wat mensen 
reageren op aanslagen door de angst te over-
schreeuwen. Vrees is een menselijke eigenschap. 
‘Laten we het gebruiken als een manier om verstan-
diger te worden’. Laten we de vrees overwinnen in 

het besef dat de vrees voor God wezenlijker is dan de 
angst die mensen onder elkaar kunnen voelen. De 
vrees voor God heeft een ander karakter en heeft te 
maken met het respect en de liefde voor de Vader. 
‘Onze gedeelde vrees en het respect voor God kan 
worden tot een bron van hoop, zelfs in samenlevin-
gen die gemarkeerd worden door secularisatie en 
pluralisme’.  
‘Niemand van ons is onkwetsbaar, noch fysiek, noch 
spiritueel. Maar de vrees voor God kan vertrouwen 
en liefde voortbrengen en de bereidheid om zaken zo 
goed mogelijk te doen in het leven’. Deze levensin-
stelling moeten mensen niet voor zichzelf houden, 
maar van de daken van de huizen verkondigen. ‘Het 
hoogste dak heet nu internet. Het wereldwijde web 
heeft dezelfde allure als vroeger de drukpers. Luther 
had Gutenberg, wij hebben Google. Meer mensen 
moeten zich als vrijwilliger inzetten als ꞌnet-engelenꞌ, 
zich op het internet begeven om waarheid te verde-
digen en onrecht aan te vallen’. 
 

Ze hekelde een goedkope vorm van heil. Ze somde 
allerlei titels op die ze in een boekhandel was tegen-
gekomen, die met   surrogaat te maken hebben:                   
Doe Minder, Krijg Meer. De Grote Reis in Jezelf. 
Trouw Met Jezelf. Mensen laten zich met een derge-
lijke aanpak degraderen tot klanten. Er rest slechts 
consumptiedrang.  
Ze wil zich liever inzetten voor een hernieuwd bele-
ven van de doop. Die wijst op de genade en doet een 
constant appel om werk van liefde uit te voeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antje Jackelén, Aartsbisschop van Uppsala 
van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Zweden. Joris 
Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht 
van de Oud-Katholieke Kerk. 

www.raadvankerken.nl 

www.okkn.nl  
Alfons Liesker 

 

http://www.okkn.nl/
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Actie Kerkbalans 2018 
 
De actie Kerkbalans in onze gemeente is weer voor-
bij. Het verwerken van de enveloppen is begonnen en 
is altijd nog een hele klus.  
Voordat we de opbrengst bespreken willen we eerst 
onze dank uitspreken voor de grote inzet van de 44 
vrijwilligers, die de brieven hebben bezorgd en weer 
opgehaald: alle lof daarvoor!.  
Ook zijn we natuurlijk heel dankbaar voor alle toe-
zeggingen, die de leden van onze gemeente geza-
menlijk hebben gedaan. 
Uit het bovenstaande mag blijken dat wij met z’n 
allen verantwoordelijk zijn voor het instandhouden 
en organiseren van onze PKN-gemeente in Lichten-
voorde.  
Er zijn 613 enveloppen bezorgd. Het voorlopige resul-
taat van de toezeggingen bedraagt  
€ 71.700,41.  Hoewel iets minder dan het afgelopen 
jaar is het toch een heel mooi resultaat! 
Omdat er nog wel wat toezeggingen later binnen 
zullen komen, zal de opbrengst wellicht nog wat ho-
ger worden. Omdat er nogal wat leden van onze ge-
meente naar elders zijn vertrokken  en enkelen zijn 
overleden, kunnen we toch volhouden dat de dalen-
de trend van de afgelopen jaren tot stand is ge-
bracht!  
We hebben echter nog niet de gelegenheid gehad om 
de opbrengst nauwkeurig te analyseren.  
Dat dient nog te gebeuren. 
Hebt u uw antwoordenveloppe nog niet ingeleverd, 
dan kunt u dat alsnog doen door bijvoorbeeld uw 
enveloppe te deponeren in de brievenbus van de 
Johanneskerk, Rentenierstraat 9 of hem af te geven 
bij uw wijkouderling of wijkcoördinator.  
Wij gaan ook het komende jaar door met de pogin-
gen om onze actie Kerkbalans verder te vernieuwen.  
 
                                                       Met vriendelijke groet 
                   namens het College van Kerkrentmeesters 
                                                             Gerard van Lochem  
 
 
 

GELEUF ’T NO MAOR 
 

Onderzeuk alles maor hol  ‘t goeie vaste 
(bi-j opoe in de rookstool (7)) 
Deur: Gerrit-H. van ’t Ruwhof. 
 
 Mangs wordt een mense zo mor bots econfrontaerd 
met eets uut ziene jonge jaoren. Met ho-j to ovver de 
dinge dachten. Met waor i’j ow to drok ovver maken. 
Dat ovverkwam mi’j een tiedjen gelaeden. 
Al ne keare eerder vertelden ik dat mien naefken Erik 
en ikke als klein kind met mekaare spöllen en dat wi’j 
dan soms iets ne onstrank wazzen. Eigenluk wolle wi’j 
gewoon van alles uutproberen; dat heurt ok bi’j ‘t 
groot worden denk ik. 
Of zoas Paulus dat zeg: “Onderzoekt alles doch be-
houd het goede” (1 Tess. 5:21). Wat no kump is zo’n 
onderzeuksverhaal. Erik zien oppa en oma van 
mooders kante woonden an de Lechtveurtseweg en 
heetten Jentink van ’t Klöntjen. Doar fietsen Erik en 
ikke al eigener bewaeging hen ton wi’j ‘n joar of zesse 
waren. 
  
Dee name ‘t Klöntjen , doar zal ik effen wat van zeg-
gen. Dat was neet de huusname moar hoo kwammen 
dee leu dan an zonne vrömde bi’jname? Dat bun ik ‘n 
paar joar gelaene pas gewaar ewordne.  
De vader van oppa Jentink had in de crisis joaren 
(joaren ’30) doar zelf veur ezorgd. Op de koffie met 
naoste naobers had hee ezegd: “Gearne ‘n köpken 
koffie moar wal met ‘n klöntjen suuker d’r in!” Ut was 
moar ’n grepken, dat begriep i’j wal, want  deedertied 
was zo’n candy suukerklöntjen in de koffie allenig 
veur rieke leu weg elegd. D’r woonden doar un paar 
Jentinks bi’j mekaare en ne bi’jname is dan wal han-
dig. En zo worden ‘t dus Jentink van ‘t Klöntjen tut op 
de huidige dag. 
 
Den morgen zetten Erik en ikke onze fietskes teggen 
de schuurmuure an en gingen noar binnen. Oppa en 
oma Jentink waren d’r neet. Tondertied hadden de 
meeste boernleu de deure neet op slot, dat was neet 
neudig. ‘t Lek ons wal ‘n vernumstig plan um de holt-
kachel vast an te maken zodat ‘t geneugluk warm was 
in de kökken wanneer Eriks oma thuus zol kommen.  
Wi’j wisten jo wal hoo dat most: asse in de assenla 
schudden, anmaakholt d’r in, ne proffe papier an 
staeken en dan brend de kachel vanzelf. Thuus hadde 
wi’j dat vaake genog ezeene.  
De lucifer anstaeken was best spannend. De proffe 
papier breen inens, ze veel baovenop de kachel. Ge-
lukkig konne wi’j de brandende proffe met de porre 
wal in de kachel kriegen. Gauw de middeksel d’r op 
en noo moar wachten op de hette. 
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Zonne holtkachel had wal vief deksels met ringen d’r 
umme hen. Dee ringen hadden de grötte van de kok-
pannen zodat met ‘t kokken elke panne mear of min-
der warm kon blieven, veur of achter op de kachel. 
Oldere leu kent ‘t wal.  
De kachel wol neet good an de gange kommen. Doar 
was wat an te doone, dat wiste wi’j genau ondanks 
onze zes joar: Brandspiritus d’r op! Met brandspiritus 
wol alles wal branden moar i’j mosten neet te völle 
inens op ‘t vuur doone, dat was wisse. Veur van de 
daele heele wi’j de grote busse. Wi’j gotten ne goeien 
slak spiritus in ’n läög Buismanbliksken. Met de porre 
lichten ik de middeksel van de kachel en Erik gooien 
de spiritus uut dat bliksken inens in de kachel… 
Ne knal was ‘t gevolg en alle deksels en ringen van de 
kachel vloggen in de locht. Ne grote staekvlamme 
kwam uut de kachel en wi’j beiden veelen ach-
teraover op de grond, ok van schrik denk ik.  
Het enige wat ik zag was vuur, vuur wat tut bovven in 
de schouw reeken. Doar hing ‘n mooi wit geborduurd 
kleedjen veur de sier onderlangs. ‘t Was moar effen 
en ‘t was weg. Verbrand!  
De staekvlamme worden minder hooge en ging wear 
terugge in de kachel. Ik kek noar Erik. Ziene wenk-
brauwen waren weg en hee hooven veureerst neet 
mear noar de kapper, dat zag ik zo. Erik had ok zwar-
te vaegen in ’t gezichtte en dee had ik ok wal denk ik 
moar wat gekker was, dee zwarte vaegen zatten ok 
achter op de witte muure. Dat moste wi’j eerst scho-
ne maken want wee wet zol oma Jentink dan niks 
marken…  
Oma Jentink was wal aardig moar ok wal ne strabante 
oma en dee kon ok wal näölen. Dat laatste dat wolle 
wi’j veurkommen. Met krantepapier strekke wi’j 
aover de zwarte vaegen hen moar zee gingen neet 
weg en ‘t lek wal of ‘t nog gekker worden. Ton ging 
de deure los en kwam oma Jentink binnen… 
 
‘t Was 35 joar later, ik was olderling en bi’j oma 
Jentink op bezeuk.  Wi’j hadden ‘t aover vrogger din-
ge en ok aover ’t veurgaonde. Woarumme zee ton 
neet had enäöld op ons, vroog ik eur. “Gonst jonge”, 
zei ze (ik was 41), “Ik was bli’j dat ‘t huus d’r nog ston, 
dat jullie neet verbrand waren, nah ja, iets dan an 
i’jleu heure en wenkbrauwen. Dee wenkbrauwen heb 
i’j beiden ok nog wal zovölle wear e kregne at ‘t an-
ders neet is”.  
De heure wordt no wal minder bi’j ons beiden, moar 
dat hef met den brand van ton niks van doone denk 
ik. Oma Jentink, dat verteln ik eur, gaf ons nog wal ‘n 
glaesken Groli ranja en ‘n snoepjen. Dat begrep ik 
neet dat ze ons neet in plaatse doarvan ’t huus uut 
had ejagd. Ze zei: “Dat heb ik dan denk ik edaone 
veur de schrik van ow beiden. Zelf bun ik ok gruwelijk 
eschrokne (en ze schudden met eur heufd opziet 

odat ’t nog gruwelijker lek), dat wil ik ow wal zeggen. 
Wat ne smiegels van blagen was i’j beiden toch ok…”. 
 
Nog effen wear terugge in de tied: den meddag zat-
ten Erik en ikke bi’j ons thuus bi’j onze opoe in de 
rookstool. Met zien beiden passen dat ton nog pre-
cies. Zee had ‘t verhaal ok e heurd. Ik wet ‘t nog 
good, opoe leep noar de kelder en heel de Groli fles-
se. I’j geleuft ’t of neet moar wi’j kreggen elk ‘n glaes-
ken ranja en ’n snoepjen veur de schrik. 
Twee glaeskes en twee snoepjes op ene dag. Veur 
paokeln met vuur nog wal! “Foi toch, kinder kin-
der…”, zei opoe allene moar. Zee had träöne in de 
ogen. Ik begrep dat tondertied neet good.  
“… en behoud het goede…”, schref Paulus ooit. Dat is 
denk ik “het goede” wat Paulus bedoelden, dat d’r 
mensen bunt wit bezorgd bunt um ow, wee um ow 
geft, wat d’r ok gebeurd. Dat besef ie alleene soms 
later pas. 
 
 

 
 

De Groli flesse zoals ik um kenne uut later joaren. 
Doarveur was de flesse donkergreun van kleure. 
Dat was denk ik e daone um van buuten neet te kö-
nnen zeene dat de inholt bi’jnao  lechtgevvend was 
van de kleurstoffen. Hoo dan ok: ‘n glaesken Groli 
ranja was altied good veur de schrik, leefst met ‘n 
snoepjen d’r bi’j natuurluk. 
 Henk Lettink 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 

Feest in Angola      
Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in 
het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola 
aangeboden aan afgevaardigden van verschillende 
protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de 
lokale en provinciale overheid. Mede dankzij de fi-
nanciële steun van leden en donateurs van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG) kon deze nieuwe 
vertaling worden gerealiseerd. 
 
De feestelijke lancering was georganiseerd in de 
Igreja Evangélica Congregacional em Angola in de 
stad Huambo. Zo’n driehonderd aanwezigen ontvin-
gen een eigen exemplaar van het Nieuwe Testament 
in het Umbundu. Hun reacties waren hartverwar-
mend, merkte Joyce van de Veen die als hoofd Bui-
tenlandwerk van het NBG de presentatie bijwoonde. 
 
Presentatie 
Ook de media waren betrokken bij de presentatie. 
Algemeen Secretaris Beatriz Hupa van het Angolees 
Bijbelgenootschap overhandigde een exemplaar aan 
journaliste Rosalina Laura Muvandje van de Nationale 
Radio van Angola. Daardoor wordt de komst van het 
Nieuwe Testament in het Umbundu in het hele land 
via de radio bekend gemaakt. 
Op de dag van de lancering werden aan de feestgan-
gers meteen 480 Nieuwe Testamenten verkocht. In 
Huambo kregen 2.000 Umbundu-sprekers een exem-
plaar aangeboden. De overige voorraad wordt ver-
kocht via de kerken en de lokale boekwinkel van het 
Angolees Bijbelgenootschap voor een gesubsidieerde 
en dus betaalbare prijs. 
 
Moedertaal 
De oudere bijbelvertaling in het Umbundu uit 1963 
voldeed al langere tijd niet meer. Het Angolees Bij-
belgenootschap werkt sinds 1999 aan een nieuwe 
versie. Het is een interconfessionele vertaling waar-
van naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude 
Testament klaar zal zijn. Umbundu is een Bantoe-taal 
die gesproken wordt door zo’n zes miljoen mensen 
over heel Angola. Het is de belangrijkste inheemse 
taal van het land. 
 
De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de 
lange Portugese overheersing. Maar voor de meeste 
Angolezen is een inheemse taal hun moedertaal. Het 
Umbundu wordt inmiddels – na de jarenlange bur-
geroorlog die in 2002 eindigde – ook op de scholen 
als vak gegeven. 
 
 
 

NBV en BGT offline lezen met app  
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis 
app Mijn Bijbel gelanceerd. Met de app kan iedereen 
in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel 
in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling 
(NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor 
ook offline te lezen.  
‘Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of 
BGT lezen: de meest gelezen vertaling en de meest 
duidelijke vertaling van Nederland’, aldus directeur 
van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘Het leesgemak staat in deze app voorop. 
Je kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app 
hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn 
aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat 
de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je 
nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.’  
 
Wat kunnen gebruikers met de app? 
Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met 
één swipe te downloaden zijn. De volgende vertalin-
gen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelver-
taling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws 
Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske 
Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbel-
tekst van de dag. De komende maanden wordt de 
app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de 
leesplannen van debijbel.nl.  
 
Wereldwijd  
Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikke-
len, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereld-
wijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale con-
text.  
De app Mijn Bijbel is te downloaden in de Google Play 
Store en de App Store. 
Informatie over het downloaden  van de gratis bij-
belapp treft u aan op www.mijnbijbel.nl 
 
 
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 

 

 
 
 

http://www.mijnbijbel.nl/
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Paasmaaltijd  zondag 1 april 
Aanvang 09.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ieder jaar geven velen  zich op  voor de gezamenlijke 
paasmaaltijd, gewoon omdat het gezellig is, maar ook 
omdat we samen mogen vieren de opstanding van 
onze Heer en dat willen we weten.  
Voor de kerkdienst een heerlijk broodmaaltijd met 
lekkere eitjes en het mooiste is de ontmoeting met 
elkaar. Laten wij op de eerste Paasdag bij elkaar ko-
men. 
Na de maaltijd gaan we naar kerkdienst waar wij de 
opstanding van de Heer mogen vieren samen met de 
kinderen. Pasen het hoogtepunt van de christelijke 
traditie  
Geeft u tijdig op en wel uiterlijk  woensdag 28 maart 
zodat wij de maaltijd goed kunnen voorbereiden. 
Geef u op bij Bea Ton, telefoon 0544- 842287 of mail: 
b.ton3@upcmail.nl of Sjors Tamminga,  0544-372752 
of per mail sjors.tamminga@kpnmail.nl 
We horen graag van u en wacht niet tot het laatst. 

 
                                               
 
 
Bea Ton  
Sjors Tamminga  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

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

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300            
 
 

Kledinginzameling 
 
In de maand maart is de kledinginzameling op zater-
dag 31 maart van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
 
 

 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 1 april 2018. Kopij 
moet uiterlijk maandag 19 maart 2018 om 12.00 uur 
zijn ingeleverd via email naar:  
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het 
juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
 
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79 

 

Redactie  Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink,   tel. 84 05 58 
Mevr. M. Koster-Spilker,  tel. 48 81 68 
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64 

 

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

 
WIJKINDELING 2018 
Wijk ouderling/coördinator  telefoonnummer 
  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.  mevr. T. de Jongh  37 33 16 
        mevr. A. Staring             37 96 98 
  5.  mevr. J. Rouwhorst    37 36 62 
  6.  mevr. T. de Bruijn      37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof        35 18 90 
  8.  mevr. A. van Vliet       37 27 95 
  9.  mevr. W.  ten Barge    37 31 97 
10.  mevr. R. Tieltjes    37 22 21 
11.  mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12.  mevr. J. ter Haar      37 15 28 

wijk 1,2,4,5 en 6  ds. Hinkamp  
wijk 3 en 7 - 12  mevr. G.H. Braam 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
Email:  hans@hinkamp.info 
 

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam 
Kerkegaarden 1a 
7271 DL Borculo  
tel. 06 12 22 20 59 
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl 
 
Scriba : R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl 
 
Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof" 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 
 

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem   
Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde 
tel. 37 41 20  
koster@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21376237 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

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

Cantor-Organist: H.J. Meerdink 
Mr.  Meinenweg 30 
7107 AN Winterswijk 
tel. 0543 - 56 35 72 
Organist:  B. Tieltjes,  
Sperwer 17 
7132 EM Lichtenvoorde 
tel. 843356 

 

Vorming en Toerusting:  S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13 
7132 AM Lichtenvoorde 
tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diakonie: F.J. van Lochem 

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

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
C. Langbroek 
Schatbergstraat 92 
7132 AB Lichtenvoorde 
tel 06-54336693 
 
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  (Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300    (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297    (Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195    (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17 
7131 LA Lichtenvoorde 
tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687  
t.n.v. Diaconie Protestantse  Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip,  
Staringstraat 34 
7131 XB Lichtenvoorde 
tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      
 
Begraafplaats Vredehof: J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 

zondag 4 maart 
derde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
akz dienst m.m.v. de cantorij 
thema: ‘wie zingt mee’ 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: voorjaarszendingsweek 
 
zondag 11 maart 
vierde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: Amnesty International 
 
woensdag 14 maart 
biddag 
19.30 uur ds. J. J. Hinkamp 
deurcollecte: eigen project diaconie 
V&T thema: kerk 2025 
 
zondag 18 maart 
vijfde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 25 maart 
palmzondag 
doopdienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Ton 
deurcollecte: binnenlands diaconaat 
 
donderdag 29 maart 
witte donderdag 
19.30 uur ds. J. J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
deurcollecte: bloemen in de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
vrijdag 30 maart 
goede vrijdag 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal in de Johanneshof 
19.30 uur evangelielezing met lectoren 
 
 
zaterdag 31 maart 
stille zaterdag 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
paaswake 
heilig avondmaal 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
zondag 1 april 
eerste paasdag 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: Jop paascollecte   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
elke zondag is er kinderoppas aanwezig 
 


