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Gebed bij een vlinder 

 
Een vlinder in Uw schepping is 

een bron van speels plezier. 
Het is Uw knipoog en Uw lach. 

Een vlinder, ach.. 
 

Geprezen zij Uw naam. 
 

Henny Blaak 
bron: gedichtensite.nl 
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Geheim 
 
"Niet verder vertellen hoor! Het is een geheim-
pje." Hoe vaak al gehoord. Hoe vaak zelf gezegd 
misschien.  
En dan hopen dat het werkt. Dat niet dat ge-
heimpje wordt doorverteld. Met aan het eind 
diezelfde woorden: "Niet verder vertellen hoor! 

Het is een geheimpje". Waarna het weer en weer en 
weer doorverteld wordt. Lekker geheim maar niet 
heus.  
 

Geheim. Best een spannend woord. Weet nog hoe 
kleinzoon lang geleden zei: "Oma, ik weet het geheim 
van Sinterklaas". Om eraan toe te voegen: "Hij be-
staat wel. Maar de vaders en moeders kopen de ca-
deautjes".  

 
In het Nieuwe Testament in de Bijbel in Gewone Taal 
komt het woord geheim ook een paar keer voor. Om 
te beginnen  in  de evangeliën. Dan gaat het over de 
geheimen van het rijk van God, de geheimen van 
Gods nieuwe wereld. Paulus is trouwens een fan van 
het woord, al is dat niet altijd terug te vinden in de 
Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. 
Net zo min als in de vier keer dat het gebruikt wordt 
in Openbaring. 
 

In de oudere vertalingen staat niet 'geheim'. Er staat 
'geheimenis'. Dat houdt niet in dat je het geheim 
moet houden. Dat je het niet mag doorvertellen. Nee,  
het heeft iets in zich van ongrijpbaarheid. Van niet te 
begrijpen. Je kan het niet zomaar vatten. In de oor-
spronkelijke Griekse tekst wordt steeds het woord 
'musterion'  gebruikt. Ons woord mysterie dus.   
 

De aanleiding voor dit 
nadenken over geheim 
in de zin van geheimenis 
is een bijzondere bloem 
die ik heb. Een Roos van 
Jericho. Aanvankelijk 
een dor bolletje. Bruin 
en dood lijkt het. Om zo in de vuilnisbak te kieperen. 
 

Maar al snel nadat er water bij is gegoten ontvouwt 
het bruine knoedeltje zich en wordt het een groen 
soort  bloem. Wat extra sproeien geeft een nog 
mooiere kleur groen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met verwondering bekijk ik telkens weer dit proces. 
Na een dag of drie gaat de bloem op rust. Geen water 
meer. En dan wordt het  weer dat kleine bruine 
knoedeltje. Wat een wonder. Wat een mysterie. Wat 
een geheimenis. Iets in dat bruine bosje maakt dat 
wondertje mogelijk. Ik lees dat deze bloem wel vijftig 
jaar kan voortbestaan. Mits er goed voor gezorgd 
wordt. Niet te veel water. Niet te weinig water. Er is 
duidelijk een verschil tussen dit knoedeltje en bij-
voorbeeld een bolletje touw(waar het veel op lijkt). 
Dat laatste kan ik water geven tot ik een ons weeg, 
maar het zal een (wel wat verzopen) bolletje touw 
blijven.  
Het verschil is dat er wel of geen leven in zit. Het 
knoedeltje leeft. Het bolletje touw niet.  
 

Deze Roos van Jericho wordt een Opstandingsbloem 
genoemd. Opstanding. Ook een woord dat een ge-
heimenis in zich draagt. Maar niet een woord dat je 
geheim hoeft te houden. Alleen . . . hoe vertel je er-
over. Niet zo moeilijk om te zeggen wat het is. Van 
dood weer levend worden.  Maar wel onmogelijk om 
uit te leggen hoe het werkt.  
 

Ach, alleen het aannemen dat het kan is misschien 
wel genoeg. Begrijpen lukt niet en hoeft ook niet. Net 
zo min als ik kan begrijpen hoe zo'n op het oog doods 
en dor bruin knoedeltje zich telkens weer ontvouwen 
kan. Ik eindig met een bekend stukje tekst van Huub 
Oosterhuis. Zoals hij het verwoordt voelt het goed.   
 
               Niemand weet wat leven is 
               alleen dat het gegeven is 
               en dat van dit geheimenis 
               God het begin en einde is. 
 
                                                                                      Marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Zomerse dagen! Ineens waren ze er. Niet één 
keer een enkel dagje maar meerdere zomerse 
weken in het voorjaar. Nu zal misschien niet 
iedereen er zo over denken maar ik vind het 
een kadootje. Zonder jas of paraplu naar bui-

ten. Genieten van de warmte van de zon, of lange 
zomeravonden in de tuin. Als ik om mij heen kijk ben 
ik niet de enige die het als een geschenk ervaart. Een 
ander effect van zomerse dagen: het leven verplaatst 
zich van binnen naar buiten. 
 

 
 

Zomerse dagen als kadootje. Wat breder opgevat:  
kadootjes? Wie houdt er niet van! Wie herinnert zich 
niet de spanning voor een verjaardag? Wat zou ik 
krijgen? Als kind heb je vaak nog zoveel (te) vragen. 
Maar naarmate mensen ouder worden lijkt het vaak 
steeds lastiger iets voor iemand te verzinnen, of om 
voor jezelf iets op een verlanglijstje te zetten.  
 

Het is de gang van het leven. Van jeugdige gespannen 
verwachting naar de rust van de levensjaren en de 
ervaring en kijken wat er gaat gebeuren. Verwachtin-
gen veranderen kennelijk met de loop der jaren. 
 

Als predikant (dat heet beroepsdeformatie) ben ik 
altijd benieuwd of dit ook in het kerkelijk leven zo 
werkt. Onlangs hebben het Pinksterfeest gevierd; de 
verjaardag van de kerk. Een oude kerk in een jeudig 
jasje? Met het vorige in gedachten komen dan twee 
vragen boven.  
 

De eerste vraag: hoe zit het met ons verlanglijstje? 
Hoeveel gezonde en verwachtingsvolle spanning zit 
er nog in onze eeuwenoude kerk? Wat is jouw ver-
wachting van de kerk? Waar word je enthousiast 
van? Laat het maar eens een keertje weten, want 
kerk zijn we samen! 
 

Kijk ik dan op het kerkelijk erf om mij heen dan merk 
ik tot mijn blijdschap (en opluchting) dat zowel ikzelf 
als mensen in het kerkenwerk nog steeds die gespan-
nen verwachting kennen. Met daarnaast ook de rust 
van de rijkdom en wijsheid van de jaren.  
 

Je proeft de gezonde verwachting en de opwinding 
rond bijzondere kerkdiensten. Je komt het tegen bij 
onze Christmas Carols, een Top2000-kerkdienst, Pas-
sion Lichtenvoorde, of programma’s (‘bekende spre-
kers’) van Vorming en Toetrusting: “Wat zou het gaan 
worden?” 
 

Ik zie het enthousiasme bij de voorbereidingen voor 
een nieuwe Kerkproeverij. Hoe kunnen we er een nog 
aansprekender initiatief van maken? Hoe kunnen we 
met elkaar mensen benaderen? Hoe kunnen we er 
een feestelijke én levende inspirerende kerkdienst 
van maken? Suggesties? Opnieuw: Laat het weten! 
 

Ook bij de Kliederkerk is er altijd die verwachtingsvol-
le vraag: Hoeveel kinderen en (groot)ouders zullen er 
deze keer komen. Als er dan een mooie opkomst is 
en alles loopt lekker dan is dat zeker genieten. Ook 
dát mag je zien als een kadootje.  
 

Iemand die zomaar namens de kerk op bezoek komt 
en vraagt hoe het met je gaat? Waar maak je dat 
buiten de kerk nog mee! Het is geen recht maar een 
voorrecht. Zie het ook maar als een kadootje. Niet 
alleen met Pinksteren (de verjaardag van de kerk) 
maar het hele jaar door zijn er zo kadootjes. Maar je 
moet het wel willen zien! En ze natuurlijk uitpakken! 
 

De tweede vraag naar aanleiding van kadootjes en 
zomerse dagen: lukt het ons om als kerk de zon 
(Licht) en het zomergevoel te verspreiden? Lukt het 
ons om mensen in en rondom onze kerk het gevoel 
van zomerse dagen te geven? En wat daar bij hoort: 
heeft dat ook tot gevolg dat het leven zich dan ook 
meer verplaatst van binnen naar buiten? Het past bij 
de opdracht van Pinksteren om het geloof uit te dra-
gen. Geen moeten. Maar omdat we mensen buiten 
de kerkmuren ook graag laten proeven en laten mee-
genieten van het gevoel van zomerse dagen.  
 

Als we daar in slagen (en we zijn zeker op de goede 
weg) kunnen er heel mooie dingen gebeuren! Ik ge-
loof dat het kan. En ook als de zon soms achter de 
wolken verdwijnt dan blijf ik geloven dat het kan. 
Omdat ik dát ook graag wil geloven. Wie doet er 
mee? Want... samen zijn we kerk! 
 

Met een verwachtingsvolle groet, Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
De prachtige meimaand is alweer ten einde als u dit 
blad ontvangt. Festivals en nog meer bijzondere  acti-
viteiten zijn achter de rug of dienen zich aan. In de 
eigen omgeving is er van alles te beleven en te zien. 
 
In juni is er een eind gekomen aan een lange reeks 
zondagen met een bijzonder karakter: De Adventspe-
riode naar Kerst, de Veertigdagentijd naar Pasen en 
Pinksteren. De kleur van de kleden in de kerk is 
groen, de kleur van groei en bloei omdat na de uit-
storting van de Geest de kerk met behulp van de 
Geest kan groeien en bloeien.  
 
Voor sommigen is deze maand extra spannend van-
wege de uitslag van een examen, spannend vanwege 
de uitslag van een onderzoek. Heel veel sterkte daar-
bij. 
Verder wens ik u allen een goede juni maand toe. 
 
Vakantie 
Mijn vakantie is van 11 t/m 30 juni . 
U kunt in dringende gevallen een beroep doen op ds. 
Hinkamp. 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 

 
 
 
 
 
 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed ‘waar je mee vooruit kunt’; een gebed 
voor elke dag. In gebed mogen we al onze zorgen aan 
God toevertrouwen. Dat op zich is al iets om dank-
baar voor te zijn... en voor nog heel veel meer. Zoals 
in onderstaand gebed.  
 
Heb je een zelf een gebed dat je raakt? Geef het aan 
ons door! 
  

~~~~~~ 
 
Gebed voor elke dag - Dank U wel 
 

Dank U wel dat de bloemen ‘s morgens open gaan 
Dank U wel voor de bomen met nieuw blad er aan 
 

Dank U wel voor de vogelnesten in de struiken 
Dank U wel voor de lentegeur om aan te ruiken 
 

Dank u wel voor de warmte van een zomerdag 
Dank U wel dat het onweer weer over drijven mag 
 

Dank U wel voor de muziek van vogels die fluiten 
Dank U wel voor een zomerseizoen lang buiten 
 

Dank U wel voor de herfststorm om het huis 
Dank U wel voor het vallende bladeren geruis 
 

Dank U wel voor de kale takken aan de bomen 
Dank U wel dat de winter steeds mag komen 
 

Dank u wel voor de ganzen in een lange vlucht 
Dank U wel voor witte sneeuw uit een zwarte lucht 
 

Dank U wel voor het ijs op de sloten en kanalen 
Dank U wel dat de lente het er weer af mag halen 
 

Dank U wel voor de zon als warme lichtbron overdag 
Dank U wel dat de milde regen als voedsel vallen mag 
 

Dank U wel voor de maan als vast baken in de nacht 
Dank U wel voor de sterren als schemerlicht zo zacht 
 

Dank U wel dat wij dit alles niet hoeven te vragen 
Dank U wel voor alle driehonderdvijfenzestig dagen 
 

Bron: gedichtensite.nl, Hendrik Jan Jansen 
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In memoriam Addy van Vliet – van Overbeeke 
 
Addy werd 15 september geboren in Terneuzen 
en kreeg als naam  Adriana van Overbeeke. Ze 
was de oudste in een gezin van zeven kinderen 
en volgde in Rotterdam de opleiding tot ver-
pleegkundige. 
Zij trouwde met Willem Barend van Vliet. Ze 

woonden in Abcoude. Ze verhuisden in 1975 naar 
Lichtenvoorde. 
In 2008 maakte Addy een zeer ongelukkige val. Ze 
werd opgenomen in een ziekenhuis te Nijmegen en 
toen overleed plotseling haar man. Ze kon worden 
overgebracht naar het ziekenhuis te Winterswijk. De 
crematieplechtigheid heeft ze in een rolstoel bij kun-
nen wonen.  
Een jaar na het overlijden van haar man verhuisde ze 
naar een appartement in de Esstraat waar ze met 
veel plezier heeft gewoond.  
Addy stond midden in de samenleving. Ze is o.a. scri-
ba van de kerkenraad geweest, heeft het kerkblad 
mee opgericht, was nu wijkcoördinator en vanuit 
deze functie bezocht ze trouw vele gemeenteleden. 
Ze was, vanaf het eerste uur, lid van de Cantorij, lid 
van Gemengd Koor Lichtenvoorde, waar ze geëerd is 
als oudste lid en ze bezocht activiteiten van de KBO.  
 
Tijdens haar bezoek aan de PVG middag op maandag 
16 april werd ze vlak voor de opening van de bijeen-
komst getroffen door een zware hersenbloeding. Na 
een ziekenhuisopname overleed ze in Hospice de 
Lelie. Ze heeft haar lichaam ter beschikking gesteld 
van de wetenschap. 
We hebben haar leven vrijdag 11 mei herdacht met 
een dankdienst voor haar leven, voor alles wat zij, 
met vallen en opstaan, heeft kunnen betekenen voor 
haar familie, vrienden, kerk en maatschappij. 
De cantorij en het koor verleenden hun medewer-
king, Johan Meerdink en Bas Tieltjes leverden een 
muzikale bijdrage en er waren enkele sprekers die 
herinneringen aan haar met ons deelden.  
De lezing was een bewerking van 1 Korintiërs 13 ge-
schreven door Karel Eykman. Hij verwoordt: ’t Is lief-
de die ziet hoe opnieuw te beginnen, die ieder ver-
driet, ook de dood kan overwinnen.  
Wij leven in het vertrouwen dat de dood niet het 
laatste is, maar leidt naar Gods eeuwig licht. 
Dat dit haar broer, zussen, schoonzussen, neven en 
nichten en een ieder bij wie zij een lege plaats achter 
laat, tot troost mag zijn.  

                                                 Gaatske Braam 
 
 
 
 
 

Van de familie van Overbeeke: 
 

De tafel in de Johanneskerk tijdens de herdenkings-
dienst.  
 
Addy was donateur van hospice De Lelie en wij heb-
ben met uw donatie haar herdacht. 

Overhandiging van de collecte bus aan Janny Stronks 
van Hospice de Lelie door Hetty met op de achter-
grond Magda en Rietje. 

 
Vele waren aanwezig bij de herdenkingsdienst, maar 

zeker zoveel mensen waren in gedachten bij ons. 
Wij willen u daarvoor bedanken. 

 
Magda en Rietje, 

Kees-Jan en Hetty 
 

 
Geen overzicht van de bloemengroet van mei 
en de verjaardagen in juni 
 
Door omstandigheden is het ook deze maand niet 
mogelijk de bloemengroet en verjaardagen te plaat-
sen. We hopen op uw begrip. 
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 De diaconie heeft het volgende project 
ondersteund: 
 
Stichting Nina 
 
In januari 2012 hebben we Stichting Nina opge-
zet. Dat was acht maanden na het overlijden van 
onze oudste dochter Nina. Zij is op 26 mei 2011 

op elf-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van 
een hersenstamtumor. Kinderen met een hersen-
stamtumor hebben geen kans op genezing. Nina 
overleed vijf maanden na die fatale diagnose. 

 
Wat begon met verkoop in ons Nina-kraampje aan 
straat is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement de 
NINA-run, met daarnaast enorm veel acties en activi-
teiten die om ons heen voor Stichting Nina georgani-
seerd worden. 
 
https://www.stichtingnina.nl/ 
 
Deurcollectes juni 
 
3 juni Plaatselijk kerkenwerk 
 
10 juni Werelddiaconaat (KIA) 
 
Bijen houden biedt jongeren een toekomst 
 
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door 
de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia 
lang teisterde. De sociale en economische ongelijk-
heid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de 
Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang 
tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie 
Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een 
vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding 
textiel bedrukken.  
De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen 
in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderne-
ming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te 
komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een 
unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en 
hun levensomstandigheden structureel te verbete-
ren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakop-
leiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-
)rechten. 
 
 
 
 
 

17 juni Binnenlands Diaconaat (KIA) 
 
Inloophuis als rustpunt 
In onze hectische samenleving raken nogal wat men-
sen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, 
gebrek aan inkomen of psychische  beperkingen een 
rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. 
Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt 
zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een 
spelletje of een maaltijd de dag kan breken.  
 
Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. 
Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht 
Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 
5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en 
straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die 
even op adem willen komen. Met deze collecte on-
dersteunt u inloophuizen als plek waar mensen ge-
zien en gehoord worden 
 
24 juni Kindernevendienst 
 
Opbrengsten collectes april 
 
1-apr JOP Paascollecte (KIA)     € 117,48  
8-apr Eredienst     € 47,10  
15-apr Cantorij      € 52,65  
22-apr Eredienst en kerkmuziek (PKN)   € 38,40  
29-apr Orgelfonds     € 79,85 
 
      Namens de diaconie: 

   Jeroen Wildenbeest 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.stichtingnina.nl/
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 Dialectdienst 10 juni 
Zondag 10 juni, 10.00 uur, is er in de Johannes-
kerk een dienst in de Achterhoekse streektaal. 
Deze dienst past in het kader van de AKZ-
kerkdiensten: Anders Kerk Zijn. Als Petrus over 

het water naar Jezus toe loopt begint hij te twijfelen 
en dan gaat het mis. Een dienst over er soms door 
zakken en dan houvast zoeken om niet kopje onder 
te gaan. Voorganger in deze dienst is ds. Hans Hin-
kamp.  
Alle liederen en teksten zijn in de Achterhoekse 
streektaal, aangeleverd door de werkgroep Dialect en 
Religie verbonden aan het Erfgoed Centrum Achter-
hoek en Liemers (Ecal). 
 
 
 

 
 

Kliederkerk 10 juni 
Zondagmiddag 10 juni, van 16.00 - 18.00 uur is er in 
de Johanneshof (bij de Johanneskerk) weer een Klie-
derkerk. Kliederkerk is een speelse nieuwe vorm voor 
kinderen en de mensen om hen heen. Het is gericht 
op kinderen van 0 tot 12 jaar, met hun (groot)ouders. 
De deelnemers zijn een bonte verzameling van men-
sen, met al dan niet een gelovige of kerkelijke achter-
grond. Op het menu staat een creatief en eigenwijs 
programma, met een verhaal en afsluitend een maal-
tijd. 
 

De Kliederkerk gaat deze keer over vriendschap én 
het tegenovergestelde er van: pesten. Aan ideeën 
geen gebrek. Knutselen, een spelletje, wat lekkers? 
Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar wat het pre-
cies wordt? Dan is er maar één mogelijkheid: zelf 
komen! We sluiten af met een gezellige maaltijd. 
 
Om te weten hoeveel mensen er komen is het handig 
om zich aan te melden. Graag naam en aantal perso-
nen doorgeven via het e-mailadres: kids-
kerk@gmail.com. De deelname is gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 885, in de streektaal 
De werkgroep Dialect en Religie verbonden aan het 
Erfgoed voor Achterhoek en Liemers (ECAL) houdt zich 
bezig met het vertalen van bijbelteksten en liederen 
voor gebruik in kerkdiensten in de streektaal en/of 
voor andere doeleinden. Hier een vertaling van het 
geliefde lied: Groot is uw trouw 
 
Groot is oww’ trouw, o Heer, mien God, mien Vader. 
Der is gin spöörken van twiefel bi’j Ow. 
Bun ik ontrouw, I’j blieft altied denzelfden, 
dén I’j ajt waar’n; dat bewies I’j ok no. 
 

Groot is oww’ trouw, o Heer,  
groot is oww’ trouw, o Heer, 
iederen morgen laot I’j ’t mi’j waer zeen. 
Al wat ik broeke, heb I’j egovven. 
Groot is oww’ trouw, o Heer, dee-J mi’j laot zeen. 
 

I’j geft ons vrae en vergeft ons ’t verkaerde, 
bunt ons as naober, geft kracht en I’j leidt; 
kracht veur vandage, ne hoppe veur morgen, 
I’j geft het laeven töt in eeuwigheid. 
 

Groot is oww’ trouw, o Heer,  
groot is oww’ trouw, o Heer, 
iederen morgen laot I’j ’t mi’j waer zeen. 
Al wat ik broeke, heb I’j egovven. 
Groot is oww’ trouw, o Heer, dee-J mi’j laot zeen. 
 

Vertaling: Henk Lettink 
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Op de markt 
 
Waar wegen elkaar kruisten zette iemand ooit zijn 
appelen te koop. Goed idee, dacht een reiziger, handig 
in het trekken van rotte kiezen. De tandartspraktijk was 
geboren. En rond dit bescheiden begin van de markt, 
bouwden ondernemende lieden hun onderkomens. 
Dagmarkten, weekmarkten, jaarmarkten, ze hebben 
een eigen karakter en mensen komen soms van heinde 
en ver.  
 
Van jongs aan ben ik gefascineerd door markten. M’n 
vader nam mij mee naar het Waterlooplein, waar hij 2e 
hands Winnetou-boeken voor mij kocht. Boeken kopen 
ben ik blijven doen, maar afdingen zoals hij heb ik nooit 
aangedurfd. Een vriend van mij was zo fanatiek aan het 
afdingen op een markt in Bangkok, dat de verkoopster 
met tranen in haar ogen tegen mij zei: ‘Laat hem 
ophouden, sir’. Op het Amstelveld in Amsterdam 
luisterde ik ademloos naar een marktkoopman die 
mensen zo gek kreeg een rijksdaalder neer te tellen 
voor een doos waarvan de inhoud hen onbekend was.  
 
Op vakantie op de Veluwe zag ik voor het eerst een 
klompenmaker aan het werk. Lopend langs het 
Pelgrimspad in Brabant een straat vol kraampjes met 
kleurige quilts. In Portici (bij Napels), waar ik talloze 
malen kwam door mijn betrokkenheid bij een 
kindertehuis, slingerde de weekmarkt zich door de hele 
oude stad. Veel groente en fruit, de tomaten van de 
hellingen van de Vesuvius zijn de heerlijkste! En wat een 
vis! Octopus, puffend in morsige bakken, waar af en toe 
een plens water overheen gegooid wordt. Ja, wie 
weekhartig is moet op buitenlandse markten af en toe 
de andere kant op kijken. Vele jaren woonde ik vlak bij 
de Dappermarkt, waar ik mij inderdaad meestal 
‘domweg gelukkig’ voelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegen sluitingstijd waren er altijd mensen die zich over 
achtergelaten sinaasappels of andere afgekeurde 
etenswaar ontfermden. Een ‘voedselbank’  voordat die 
uitgevonden was. Fascinerend was ook de overdekte 
markt in Boston (USA), in zo’n Victoriaans gebouw. Zo 
leuk om te zien hoeveel creativiteit zo’n stad herbergt. 
Zelfgemaakte kleding, sieraden en keramiek. Dat ik 
terug moest met het vliegtuig hield mijn begeerte in 
toom. Overgewicht kost veel geld. Natuurlijk mag de 
Haagse Markt, de grootste van Europa, hier niet missen. 
Alles is er te koop, maar hier zag ik nóg vervaarlijker 
vissen dan in Portici. Ze leken zo wel weggezwommen 
uit het Bijbelboek Job! En wat een prachtige mix aan 
mensen, een wereldmarkt is het. Een probleempje met 
wat Nederturkse pubers en de media staan er bol van. 
Maar over die prachtige ‘openlucht-coöperatie’ van 
nationaliteiten hoor je niemand. Daarom ook nog even 
over de Delftse markt, waar enige tijd geleden een 
koopman uit Senegal is neergestreken. Prachtige 
overhemden, kleurige shirts en zo’n enthousiasme.  
Afdingen hoeft niet, dat doet hij zelf wel. Ik kocht twee 
hemden. Hij zag het kruisje om mijn nek: ‘Wat doet u?” 
‘Ik ben dominee’, zei ik. ‘Ik ben Moslim’, zei hij, 
‘Religieuze mensen brengen vrede’.  
Hij legde z’n handen op mijn schouders en bad in stilte. 
Beduusd onderging ik het en vertrok met mijn 
overhemden en zijn blessing. Op de markt is je gulden 
een daalder waard en word je zomaar gezegend.  
 

Rob van Essen  
 

Rob van Essen(1947) werd, na enkele jaren werkzaam te 
zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Neder-
lands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische 
Buurt. Na Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pni-
elkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag 
(Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast was hij diaconaal 
medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk.  
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Privacyregels binnen de kerk 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de 
Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetge-
ving, die is opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit 
Persoonsgegevens belast met de handhaving van de 
wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 

De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de 
privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het 
belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met per-
soonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich 
aan de geldende regelgeving houdt. 
 

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar men-
sen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacy-
beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van 
iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd 
worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk 
nodig is.  

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties 
om haar taak te vervullen en gebruik te maken van 
persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op 
zijn plaats zijn.  
 

Daarom zullen we als Protestantse Gemeente Lich-
tenvoorde aan de slag gaan met een eigen Privacy 
Statement. Een concepttekst is besproken in de ker-
kenraadsvergadering. Na enkele wenselijke aanpas-
singen kan deze een volgende vergadering worden 
vastgesteld. Daarna kan deze verschijnen op de web-
site van onze kerk: pkn-lichtenvoorde.nl  
 

Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Gebed bij een vlinder  

(bij de voorpagina) 
 

God, U die de schepper bent van al wat leeft, 
geprezen zij Uw naam. 
 

Wat hebt U zich toch voorgesteld 
toen U een vlinder schiep? 
Dacht u aan mensen zoals ik, 
die soms wat somber door het leven gaan 
en die U dan een knipoog geeft? 
 

Of hebt U in een speelse bui 
voor Uw plezier een vlinder ingekleurd? 
Met rood en bruin en wit en blauw 
met strepen, stippen, spiegelbeeld? 
 

Een vlinder in Uw schepping is 
een bron van speels plezier. 
Het is Uw knipoog en Uw lach. 
Een vlinder, Ach.. 
 

Geprezen zij Uw naam. Amen. 
 

Bron: gedichtensite.nl, Henny Blaak 
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Wat moeten wij doen? 
 

Dit voorjaar werd Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuid-
land) verkozen tot preses (voorzitter) van de generale 
synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij volgt ds. 
Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is 
geweest.  
Als kennismaking een overdenking van haar hand.  
 

 
 

'Wat moeten wij doen?' vragen de mensen zich tij-
dens het eerste Pinksterfeest af. Die vraag is nog 
steeds actueel, schrijft preses ds. Saskia van Megge-
len. "Door Pinksteren ben ik vrij om een nieuwe wen-
ding aan mijn leven te geven." 
 

effect 
Wat raakt mij aan dat eerste Pinksterfeest, toen daar 
in Jeruzalem? Ik zou kunnen zeggen: die bijzondere 
tekenen, die zich daar lieten zien: windgeruis en vuri-
ge tongen… Ik zou het talenwonder kunnen noemen: 
mensen van overal vandaan horen in hun eigen taal 
van de grote daden van God. Maar mij raakt niets zo 
diep als het effect dat de preek van Petrus op de eer-
ste Pinksterdag heeft op de luisteraars. ‘Wat moeten 
wij doen?’ vragen ze zich – haast vertwijfeld – af! 
 

wat moeten wij doen? 
Een vraag die zoveel in zich bergt. Schrik, verlangen, 
gevoel van momentum.  
Schrik als duidelijk wordt dat er in hun midden een 
Man onschuldig ter dood veroordeeld werd, een Man 
aan wie God nieuw leven gaf om het ongelijk te be-
vestigen, dat harde machten altijd winnen. Een Mens 
die verheven werd hoog boven allen, door God tot 
Heer en Messias aangesteld…  
Verlangen, omdat ze ontdekken dat dit ingrijpen van 
God iets voor henzelf mag betekenen, dat ze erbij 
willen horen, bij die opwekkingsbeweging die hier en 
nu in deze Jezus begonnen is. 
Gevoel van momentum, omdat het geen uitstel duldt. 
Hier en nu vraagt God iets van mij! ‘Wat moeten wij 
doen?’ 
 

vandaag 
Wat raakt mij aan de beweging van de Geest in onze 
dagen? Ik zou kunnen zeggen: wat is het bemoedi-

gend dat wereldwijd het christendom nog steeds 
groeit. Ik zou het élan kunnen noemen dat ik ons 
eigen land bespeur bij het ontstaan en vieren van 
pioniersplekken, ‘de Geest waait in de Protestantse 
Kerk’, hoorde ik onlangs zo’n pionier, buurtpastor 
zeggen. Maar mij raakt niets zo diep als het effect van 
het evangelie op mijzelf: wat staat mij te doen, als ik 
mijn leven in overeenstemming wil brengen met die 
bevrijdingsbeweging van de God van Israël in Jezus, 
zijn Zoon? 
 

adoptiekind 
Ik ben als buitenstaander niet van nature een kind 
van God, leer ik van Paulus, maar ik mag – geleid 
door de Geest – een kind van God worden. Een adop-
tiekind met gelijke rechten als die ware Zoon van 
God: Jezus Messias! 
 

wat moet ik doen?  
Pinksteren brengt ook bij mij een moment van schrik, 
een verlangen en een gevoel van urgentie. 
Schrik omdat ik ontdek dat mijn leven op zoveel vlak-
ken helemaal niet beantwoordt aan Gods bedoelin-
gen. Ik die afhankelijk ben van de mening van ande-
ren. Ik die me uitentreuren probeer te bewijzen, de 
lat zó hoog leg, dat ik presteren móét, gelukkig zijn 
móét, dat ik alle ballen van het leven maar in de lucht 
moet zien te houden.  
Maar ook het verlangen, het verlangen om te veran-
deren. Om te leven zoals ik door God bedoeld ben, 
als een vrij en blij mens, zonder angst voor een oor-
deel van (W)wie dan ook, inclusief mezelf.  
En het gevoel van momentum: waarom niet nu? Hier, 
op dit moment? Omdat ik het nu nodig heb, omdat 
het zich nu aandient, omdat God het mij nu wil ge-
ven… Zo maak ik door Pinksteren pas op de plaats, ik 
laat los, ik keer mij om, ik ben zo vrij om een nieuwe 
wending aan mijn leven te geven. 
 

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn 
kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen 
om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. 
Romeinen 8: 14-15a 
 

Als je de Geest krijgt komt het op gang: net als met 
Pinksteren komt het op gang! 
 

Schep God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij. 
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt, 
en ga de weg die U behaagt. 
Lied 834: 2 
 

ds. Saskia van Meggelen 
Preses Generale Synode Protestantse Kerk 

bron: pkn.nl 
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Moslims en christenen 
 
Na de dood van haar vader wil ze zelf Koran leren 
lezen in het Arabisch. En dan ook als troost Yâsin 
lezen. Haar geloofsbeleving raakt mijn 
geloofsbeleving. 
 
De troost van Yâsin 
 
Wanneer het sterven van haar vader dichtbij komt 
vraagt hij naar ‘Yasin’. Het luisteren naar het hart van 
de Koran geeft hem rust en vrede die bij hem blijft 
tijdens zijn sterven. Ook zijn dochter ervaart dit 
mooie. Ze krijgt een spijtig gevoel dat ze niet zelf uit 
de Koran kan lezen. Vier maanden later viert ze feest 
omdat ze de Koran zelf in het Arabisch kan lezen. 
 
Ze is opgegroeid in Friesland en werkt als 
pedagogisch medewerker bij de Jeugdopvang.   
Lang vindt ze de Koran niet zo belangrijk. Ze gelooft 
in God en wil daarom ‘goed bezig zijn in het leven’. 
Maar nu heeft ze ontdekt hoeveel vrede en troost ze 
ervaart bij het luisteren naar recitatie uit de Koran. 
Het hart van de Koran, hoofdstuk 23 Yâsin uit Sura 
(Korangedeelte) 36, raakt haar intens. De tekst 
vertelt hoe Allah (God) hemel en aarde heeft 
geschapen en dat mensen voor de aarde, dieren en 
voor elkaar moeten zorgen. En hoe Allah verbonden 
blijft met mensen na het sterven. Yâsin betekent: o, 
volmaakte mens. Volmaakt door de vrede van God 
die je toelaat in je hart. Dat volmaakt vredige ervaart 
ook zij bij deze tekst. Verrast merkt ze dat ze heel 
graag zelf wil leren Koran-lezen.  
 
Tijdens de Ramadan ontmoet ze in de moskee een 
vrouwelijke geestelijke die haar Koranles wil geven. 
De eerste vijf dagen leert ze door veel oefenen het 
Arabische alfabet. Net als in de Hebreeuwse taal 
veranderen de letters van betekenis in de samenhang 
met een ander woord en dat is best lastig. Daarna 
krijgt ze elke week thuis Koranles en oefent dagelijks. 
Eerst Sura 1, het bekende gebed Al Fatihah en daarna 
de rest van de Koran. De tekst Yâsin draagt ze elke 
keer bij het lezen op aan haar vader. Ze ervaart dan 
de verbondenheid met haar vader. Na 1 ½ jaar heeft 
ze de hele Koran gelezen en is het tijd voor de 
zegening en feest. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het middaggebed lopen de vrouwen binnen. Want 
ze wil dit feest graag alleen met vrouwen te vieren bij 
haar thuis. Ze heeft de geestelijke gevraagd haar 
Koran te zegenen. Blij lopen de vrouwen binnen 
omdat dit mooi is om mee te maken en samen te 
delen. De kamer stroomt vol. Veel vrouwen dragen 
bij het Koran-lezen een hoofddoek uit respect voor 
de Koran en God.  De geestelijke leest eerst Yâsin uit 
de Koran. Daarna lezen oudere en jonge vrouwen een 
korte Korantekst, waar alle vrouwen steeds weer op 
antwoorden door zingend een gebed te reciteren. 
Haar moeder die in het midden zit, leest als laatste 
samen met haar dochter uit de Koran. De teksten 
worden opgedragen en geschonken aan hun man en 
vader. De ontroering van iedereen is voelbaar.  
 
Want hij was een vredelievende man die begreep dat 
mensen het Islamitische geloof verschillend kunnen 
beleven. Zij heeft vooraf indringend van haar vader 
gedroomd en weet daardoor hoe mooi hij het vindt 
dat zijn dochter nu kan Koran-lezen. Wanneer de 
Koran is gezegend, voelt ze in al haar vezels dat dit 
heilige boek een geschenk is wat ze van Allah/God 
heeft ontvangen.  
Haar gezicht straalt. Als we daarna gaan eten, zegt ze: 
‘Eigenlijk ben ik een laatbloeier. Want zo’n etentje 
wordt vaak met kinderen gedaan die de Koran zelf 
hebben leren lezen. Maar je bent gelukkig nooit te 
oud om iets te leren.’ Haar ogen gaan naar de foto 
van vader. In gedachten zie ik zijn ogen oplichten en 
hoor hem zeggen: ‘Mijn lieve dochter blijft mij 
verrassen’.   
   

Corry Nicolay is PKN predikant  
kleurrijke communicatie en werkt vanaf 1980 met Moslims.    

(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)  
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Bijbelverkoop in China aan banden 
De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes 
strakker aan door oude regels nieuw leven in te bla-
zen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels 
verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een kerk 
verbonden boekwinkels. 
Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere 
landen om de Chinese kerken te steunen bij de ver-
koop en verspreiding van bijbels. Ook roept hij na-
mens de Chinese kerken op tot gebed voor de chris-
tenen en de bijbelverspreiding in China. 
 

NBG en Huis van Belle maken  
Bijbel voor tienermeiden  
Veel christelijke tienermeiden willen graag elke dag 
bijbel lezen, maar vaak lukt dat niet: ze vinden de 
Bijbel ingewikkeld en ze hebben het druk. Dat blijkt 
uit een enquête van Huis van Belle. Op 18 mei ver-
schijnt de ‘Belle Bijbel’, een gezamenlijke uitgave van 
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Huis van 
Belle. De ‘Belle Bijbel’ is de complete Bijbel in Gewo-
ne Taal met 100 themapagina’s in kleur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs: € 29,50. Vanaf 18 mei verkrijgbaar in de boek-
handel en in de Bijbelwebshop van het NBG. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterclasses revisie Nieuwe Bijbelvertaling 
In de periode april t/m juni houdt het Nederlands 
Bijbelgenootschap op diverse plaatsen in Nederland 
een masterclass over de revisie van de Nieuwe Bijbel-
vertaling. De masterclasses worden geleid door verta-
lers Jaap van Dorp of Matthijs de Jong. 
De masterclasses zijn bedoeld voor predikanten, ker-
kelijke werkers en anderen die beroepsmatig veel 
met de Bijbel bezig zijn. Voor de masterclasses die 
plaatsvinden vanaf 28 mei kan men zich aanmelden 
via de website van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap: ttps://www.bijbelgenootschap.nl/masterclass/ 

 

Groen perspectief op de Bijbel  
Onlangs verscheen bij het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG) het boek Maak je bijbel groen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met een workshop en een bijbelleesplan geeft 
dit boek zicht op wat de Bijbel te zeggen heeft over 
duurzaamheid. Gekoppeld aan het boek verschijnt  
binnenkort ook de toolkit Op groene voet. Daarin zit 
onder meer een handleiding met twee formats voor 
een groene wandeling en workshop.  
Maak je bijbel groen is voor € 16,95 verkrijgbaar in de 
boekhandel en via de Bijbelwebshop van het NBG.  
Meer informatie over de toolkit met wandeling en 
workshop is te vinden via debijbel.nl/opgroenevoet. 
 
                             Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                    Ineke Beestman-Hoitink 
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Anders is leuk! 

 
Het prentenboek Anders is leuk!  

van Francine Oomen.  

 

Samenvatting 

Er lijken vijf krokodillen uit hun ei te komen. Of toch 
niet? Het zijn vier krokodillen, de vijfde is Anders.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders komt er achter dat hij geen krokodil is. Ver-
drietig gaat hij de jungle in, op zoek naar wat hij dan 
wel is. Hij komt allerlei dieren tegen en steeds denkt 
hij dat hij een van hen is maar telkens blijkt hij toch 
anders te zijn. Aan het eind van het verhaal komt hij 
een kameleon tegen. Nu weet hij wat hij is! Hij is een 
kameleon. Daarom leek hij op zo veel dieren maar 
was hij uiteindelijk toch anders. Nu hij zijn soortgeno-
ten gevonden heeft is hij blij, maar ze concluderen 
ook: anders is leuk! Als alle dieren hetzelfde waren en 
in dezelfde dingen goed waren, dan zou het maar saai 
zijn. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snoep 
 
Een regenboog achter glas vangt de blik. Kleuren die 
je doen watertanden. Snoep in alle soorten en 
maten. Een sensatie voor oog en mond. Glimmende 
frambozen voor natuurlief-hebbers zetten de 
smaakpapillen in werking. Schattige hartjes met ‘Ik 
hou van je’ liggen te wachten op verliefde stellen. 
Gerimpelde schuimpjes vormen een ketting die smelt 
op je tong. Een pot vol zoete dromen. Slecht voor de 
tanden, maar goed voor het humeur. 

 
Het kind in ons wordt door het suikergoed tot leven 
gewekt. Grootmoeders pot vol lekkernijen roept het 
speelse leven wakker. De jas van volwassen braafheid 
wordt uitgedaan en aan de kapstok gehangen. 
Gewoon weer even die snotmeid zijn die balorig door 
de wereld banjert. De vader met een gekleurde lolly 
in zijn hand wordt weer het jochie dat over het 
schoolplein rent. Kauwend op zoethout bouwen aan 
een hut of met de tong geel van salmiak voetballen 
op straat. Dropveters en kaneelstokken vegen het 
stof van het leven en brengen plezier. 
 
Op ieder bureau een stilleven van snoep maakt 
speels en tegendraads. Een doos vol dropveters tus-
sen meters dossiers doet grijze maatpakken glimla-
chen. Honingdrop tijdens een vergadering werkt als 
stroop op de mond. Iedere dag even graaien in de 
snoeptrommel laat zelfs de notoire chagrijn glimla-
chen. Een toverbal tegen slijtage. 
 

Uit: Wat je weggeeft, verlies je niet 
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Wereldvluchtelingendag 20 juni 
  
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 
Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is 
er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. 
In 1951 is door de Verenigde Naties het 
Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere 
uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een 
ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te 
genieten’. 
De Wereldvluchtelingendag is een speciale 
herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. 
De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale 
resolutie door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te 
kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. 
Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan honderd 
landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale 
afdeling van de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen. 
 
Zelden(of nooit) waren er zo veel mensen op de 
vlucht als de laatste decennia. Ook in veel kerken 
werd op verschillende manieren aandacht gegeven 
en zorg besteedt aan deze hartverscheurende 
problematiek, van collecte tot kerkasiel. 
  
De RKkerk heeft in Paus Franciscus een zeer warm 
pleitbezorger van aandacht voor vluchtelingen, niet 
alleen de zeevaarders die vanuit Noord-Afrika op de 
Italiaanse kust weten te landen, maar ook de talloze 
ontheemden in de landen die hij  bezoekt krijgen een 
vaak persoonlijk blijk van zijn barmhartigheid... 
  

 
De helpende hand bieden  is de daad bij het woord 
voegen! 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda juni 2018  
 
 06 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
13 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
15 juni  Open Tafel  11.30 uur 
20 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
24 juni  Concert Vivente 19.00 uur 
26 juni   Vergadering KRM 10.00 uur 
  Verg. Vredehof  20.00 uur 
27 juni  Inloopmorgen  09.30 uur 
30 juni  Kledingbeurs  09.00 uur 

 
 
Kledinginzameling 
 
Zaterdag 30 juni vindt er weer een kledinginzameling 
plaats van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, 
Rentenierstraat 20. 
 
 

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            
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 1 juli 2018. Kopij 
moet uiterlijk maandag 18 juni 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. 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.  vacature       

   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. 84 33 56 

 

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 3 juni 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: plaatselijk kerkenwerk 
 
zondag 10 juni 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
akz dienst 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 17 juni 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: binnenlands diaconaat 
 
zondag 24 juni  
10.00 uur ds. K. Datema, Varsseveld 
welkom: de heer Wildenbeest 
deurcollecte: kindernevendienst 
 
zondag 1 juli  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: jeugdwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof 
elke zondag is er kinderoppas en kindernevendienst 
 


