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Je naam is als een liefdesbrief, 

teer en lieflijk: Madelief.  
Stralend wit, met een hart van goud, 

Hartverwarmend en niet koud. 
 

Zomaar pareltjes in het gazon. 
Ik wist niet dat dit zomaar kon. 

Een oproep om de Eeuwige te loven; 
hoofd omhoog, hart naar boven. 

 
Hans Hinkamp 
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In gebruik? 
 
Klein vestingstadje in Oost Groningen. Een stille 
zaterdagochtend. Welkom, staat op het bord bij 
de ingang van de kerk.  Een poes glipt met ons 
naar binnen. "Is de kerk nog in gebruik?", vra-
gen we aan de mijnheer die  voor in het kleine 
kerkje op het randje van het podium zit .  Hij 

vraagt ons plaats te nemen op de voorste bank en 
begint enthousiast te vertellen. Laat ook de folder 
zien met het jaarprogramma. Mooie concerten. Goed 
bezocht vertelt hij. Verder fungeert het als stembu-
reau, trouwzaal, dorpshuis. En, o ja, op oudejaars-
avond is er ook nog een kerkdienst. Trekt altijd veel 
mensen uit de omgeving. Met een glas glühwein of 
beker chocolademelk als toegift. Zo gezellig. Je moet 
ze echt op een gegeven moment naar huis sturen, je 
wilt zelf toch ook thuis oud en nieuw gaan vieren 
nietwaar? 
 

                     
 
Een paar dagen later. Een kerk in Duitsland. In het 
deel dat Ostfriesland genoemd wordt. Geen poes die 
mee naar binnenglipt. Geen mijnheer die enthousiast 
vertelt over concerten of een oudejaarsavonddienst. 
Maar rondkijkend wel een antwoord op de vraag: "Is 
de kerk nog in gebruik?"  Voorin is opgetekend wan-
neer en wie er gedoopt werden. Tel zo al een stuk of 
acht data met namen van kinderen. Verschillende 
data  met allemaal het jaartal 2018 erin. Wat mooi! 
 
Mijn gedachten gaan weer naar de mijnheer in het 
vestingstadje. "Hebt u kinderen?", vroeg hij. "Gaan 
die nog naar de kerk?", vroeg hij. Zijn vijf komen er 
niet meer. Als we antwoorden dat die vier van ons 
ook niet meer gaan vraagt hij: "Wat denken jullie, ligt 
dat aan de kinderen?" Je hoort hem erachteraan 
denken: "Of ligt het aan de kerk?" 
 
Ik denk dat dit veel van u en van jullie bekend in de 
oren zal klinken. Ik denk dat er heel veel gemeentele-
den zijn die zelf regelmatig de diensten bezoeken 
terwijl hun kind of hun kinderen die gewoonte heb-

ben losgelaten. En niet alleen PKN kerken, ook katho-
lieke kerken sluiten hun deuren. Of zijn enkel nog in 
gebruik als concertzaal, of dorpshuis misschien. Het 
kerkje in Harmelen waar onze eerste gedoopt werd 
werd indertijd verkocht aan de man van de SRV-
wagen. Hij kon zijn kar er mooi in stallen. De kerk in 
Rhenen waar onze twee zoons gedoopt werden staat 
er nu als een bouwval bij, met dichtgetimmerde ra-
men. Het kerkje in Amerongen waar nummer vier 
werd gedoopt werd gesloten om een mooie reden. 
De hervormde en de gereformeerde gemeenten be-
sloten samen te gaan. 
 
De mijnheer in Oost Groningen antwoordde op de 
vraag of het aan de kinderen lag of aan de kerk dat de  
kerk ergens de aansluiting had gemist. En, heel triest, 
hij legde uit dat hij zich ook niet meer zo gelukkig 
voelde in zijn kerk. Hij merkte dat hij ook minder vaak 
de diensten bezocht. Hij miste iets. Hij miste toe-
komstvisie. Hij miste een boodschap waar hij de week 
mee door kon. 
We praten door. Over wat de kerk zou moeten zijn. 
Over de taak van de kerk. Over de kern van het kerk 
zijn. Om uit te komen bij wat geloven inhoudt. Wat 
geloven uitwerkt.  
 
Als ik erop terugkijk denk ik: "Dit is wat hij misschien 
mist. Doorpraten over je eigen gedachten. Gedachten 
bij geloven. Bij een persoonlijk geloof. En over wat 
dat geloof met jou doet. Hoe dat jou in beweging zet. 
Hoe dat jou de week door helpt. In plaats van het 
aanhoren van een boodschap over hoe wij moeten 
leven.  
Hoe wij denken misschien. Hoe wij de week door 
moeten". 
Ik ken  veel mensen die geen kerkbezoekers zijn. Die 
misschien wel in  God geloven. Of ook niet. Maar die 
zo bewust leven. Die zo goed bezig zijn. Die zo om-
zien naar de ander. Daar word ik blij van. En ik heb 
het gevoel dat hun drijfveer dezelfde is als die waar-
over ik zondags hoor. Liefde. Naastenliefde.  

       
Komt het door de kinderen? Komt het door de kerk? 
Ik denk het laatste. Maar ik denk ook:  De kerk dat 
zijn wij!!                                                                                    
                                                                                  marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

De meest gehoorde vraag in de afgelopen peri-
ode is: “Heb je al bijna vakantie?” De ene keer 
is het een vraag gesteld uit belangstelling (en 
dan is meestal de volgende vraag “Ga je nog 
weg?”) In andere gevallen is het vooral een 

praktische vraag bijvoorbeeld als, zoals dat heet, er 
agenda’s getrokken moeten worden.  
 

In de voorbereiding op allerlei vormen van kerken-
werk is het in deze tijd vaak lastig om iedereen tege-
lijk aan tafel te krijgen. Overleg over Vorming & Toe-
rusting, de Kerkproeverij, een Top2000-kerdienst, 
Passion Lichtenvoorde, of een wijkoverleg, gaan ook 
in deze periode nog lang door. Een ‘zomerstop’ is 
maar een beperkt begrip!  
 

Zoals u ziet staat er voor het komende seizoen weer 
heel wat op het programma. We mogen ons als klei-
ne kerkgemeenschap best gelukkig prijzen dat er 
zoveel mensen meedoen in de kerk. We mogen 
dankbaar zijn met de vele positieve reacties op wat 
we hier samen in gang zetten. En als je waardering 
merkt bij allerhande activiteiten (van een dialect-
dienst, tot samen smartlappen zingen bij de slotmid-
dag van de PVG) dan is dat ook weer een mooie sti-
mulans om door te gaan op deze ingeslagen weg. 
 

Gelukkig kan het in de organisatie in het ‘zomerreces’ 
vaak best met iemand minder, als de taken maar 
goed verdeeld worden. Op deze manier blijft het 
kerkenwerk goed te doen en kan iedereen er rustig 
even tussenuit om daarna weer opgefrist de draad op 
te pakken. In en rond de vakantietijd wordt gelukkig 
wel duidelijk dat je soms best even gemist kunt wor-
den en dat werkzaamheden dan toch gewoon door-
gaan. Als dan na de vakantie iedereen weer is bijge-
praat kan het daarna weer ‘volle bak’ verder.  

 

Van 16 juli tot en met 12 augustus is het mijn beurt 
om even afstand te nemen van het kerkenwerk. Voor 
vragen kunt u terecht bij onze kerkelijk werker me-
vrouw Gaatske Braam. Zij is dan de waarnemer.Na 
mijn vakantie hoop ik weer lekker uitgerust en vol 
enthousiasme aan de slag te gaan. 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Vakantie 
Als u dit leest zit mijn vakantie er alweer bijna op. 
Vanaf 2 juli kunt u weer een beroep op mij  doen.  
 
Wijk 8 
We zijn bezig om voor de wijk van Addy van Vliet 
(wijk 8) nog enkele bezoekers te vinden. Zoals u in dit 
blad kunt lezen is mevrouw Trudy de Jongh voorlopig 
coördinator van deze wijk. In de eerstvolgende Op 
Weg hopen we meer informatie te hebben. 
 
Ter bezinning 
Bij velen leeft de vraag, hoe moet ik me God voorstel-
len. Een oude monnik wil zelfs God graag een keertje 
zien. Hoe dat kan leest u in het volgende verhaal. 
 
Een oude monnik, die vijf keer per dag lange gebeden 
bidt en die nageroepen wordt een dwaas te zijn om-
dat hij in God gelooft, vraagt God of hij Hem één 
keertje in zijn leven mag zien. 
In een droom verschijnt hem de engel Gabriël die 
zegt: " Ga naar de kathedraal in Moskou; nog vóór 
het Pasen is zal je God gezien hebben". 
Als hij nog geen halve dag onderweg is hoort hij een 
zieke vrouw roepen. De monnik haalt water en blijft 
bij haar tot de koorts geweken is. Dan reist hij verder. 
De volgende dag zit een kind op de stoep te huilen. 
Het snikt: “Ik ben verdwaald”. De monnik neemt het 
kind bij de hand en zoekt de ouders. 
De derde dag is er opnieuw oponthoud. De monnik 
heeft geen geld om een bedelaar iets te geven en 
besluit in de dichtstbijzijnde herberg een dag te wer-
ken.  
Al met al komt de monnik daags na Pasen in Moskou 
aan. Doodmoe gaat hij op de trappen van de kathe-
draal zitten. 
“Goede God, het spijt me dat ik te laat ben. Mag ik u 
toch heel even zien? ” 
De monnik valt in een diepe slaap en opnieuw ver-
schijnt hem de engel Gabriël. "God begrijpt u niet.  
Hij heeft zich toch al drie keer laten zien. U hebt hem 
zelf te drinken gegeven, naar huis gebracht en eten 
bezorgd".  
Opgewekt loopt de monnik de lange weg naar huis 
terug.  
 
Zo mogen wij ons warmen aan de liefde van God en… 
die liefde delen met elkaar. 
 
                                                Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
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Kerkenraadsvergadering van 23 mei 2018 
 

Bij afwezigheid van de vaste voorzitter Sjors 
Tamminga zit vanavond ds. Hans Hinkamp de 
vergadering voor. Ook het bezinningsmoment 
neemt hij voor zijn rekening.  
 

-  Ingekomen post 
Bij de ingekomen post is er het bericht dat in de 
nieuwe classis Gelderland zuid ds. J. van Beelen is 
benoemd als classispredikant. Hij was al onze ge-
meenteadviseur kerkelijke aangelegenheden. Hij zal 
t.z.t. met ons contact opnemen voor overleg. 
 

- Diaconie. 
De IKA weken lopen weer. Er zijn enkele van onze 
oudere gemeenteleden naar toe.  
De kerkradio moet aandacht krijgen. Deze werkt niet 
goed. De antenne in de toren doet het niet. De dia-
conie heeft het opgepakt.    
  

- Kerkrentmeesters 
De kerkrentmeesters melden dat een reparatie van 
het dak moet plaatvinden als gevolg van lekkage.  
Ook wordt bezien om de wat scheefstaande preek-
stoel aan te pakken met behulp van de nog aanwezi-
ge ruimte in het budget van het BRIM (monumenten-
subsidie).  
Het tuinmuurtje voor de kerk moet worden gerepa-
reerd.   
 

- Jaarwerkplan 2018 
In het verslag van de vorige kerkenraadsvergadering 
hebben wij u geïnformeerd over de vaststelling van 
het jaarwerkplan 2018. Eén van de afspraken is dat 
het jaarwerkplan in 2018 meer aandacht krijgt in alle 
colleges.  
Zo pakken de ouderlingen en wijkcoördinatoren de 
aandachtspunten voor het pastoraat op en inventari-
seren wie bezoek op prijs stelt en welke verwachtin-
gen gemeenteleden van het pastoraat hebben.  
De kerkrentmeesters maken een evaluatie van kerk-
balans en bezien welke acties hieruit moeten volgen.  
De werkgroep pr en Communicatie zal zich buigen 
over een actueel informatieboekje.  
Verder is er dringend technische ondersteuning nodig 
voor o.m. de website en de beveiliging. Weet u ie-
mand of wilt u het zelf doen meldt dat dan bij de 
scriba.  
Na de zomer komt het jaarwerkplan 2018 wederom 
op de agenda t.b.v. het opmaken van de tussenstand. 
 

- Privacywetgeving  
Ook voor onze gemeente is een privacyverklaring 
nodig op grond van de nieuwe wetgeving. We mogen 
persoonsgegevens behandelen, maar het is nodig dit 

op een goede manier te doen en te publiceren op de 
website.  
Aan de hand van een eerste conceptverklaring be-
spreken we de verschillende items. Dit gaat o.a. over 
het noemen van namen in het kerkblad, vermelden 
van gegevens rondom ziekte en gezondheid en het 
publiceren van foto’s. De gemaakte opmerkingen en 
keuzes worden nu verwerkt in een nieuwe aangepas-
te privacyverklaring, welke in de eerstvolgende ker-
kenraadsvergadering zal worden behandeld en zo 
mogelijk worden vastgesteld. Daarna wordt u meer 
inhoudelijk geïnformeerd.     
 

- Kascontroles 
De kascontroles van PVG en Vredenhof zijn gedaan en 
akkoord.   
  

- Vorming en Toerusting. 
Het programma voor volgend jaar is weer beschik-
baar na de zomer. Er zijn een paar grote namen bin-
nengehaald. Wellicht is het mogelijk een beetje een 
regiofunctie op te bouwen.   
      
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 

 

 
Gebed van de maand 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. 
Deze keer een gebed dat past bij de vakantietijd. Het 
is een bede voor reizigers en thuisblijvers. Een tekst 
van Henk van ter Meij: Vakantiepsalm. 
 

Heer, wij verlaten ons vaste huis; 
de plek waar wij veilig wonen, 
en zullen reizen over nieuwe wegen, 
paden die onze voeten nooit hebben gedragen. 
 

Wij pakken ons tijdelijke leven in koffers, 
in ons hart bewaren wij uw eeuwig Woord. 
We zijn als vogels, levend van wat we vinden, 
zwevend op de thermiek van uw genade. 
 

Heer, u bent noorden en zuiden, oosten en westen; 
u die richting geeft aan ons bestaan,  
leid ons wanneer de dag lacht, 
wees onze wacht tegen de nacht. 

bron: gedichtensite.nl 
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De diaconie van Lichtenvoorde heeft het vol-
gende project ondersteund: 
 
Stichting Gered Gereedschap 
 
Gered Gereedschap steunt al 35 jaar vakmensen in 
ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en 
kunde. Onze hulp is praktisch en concreet. We stellen 
goed gereedschap en de juiste machines ter beschik-
king. We zorgen voor gekwalificeerde leraren en bie-
den begeleiding van onder andere timmermannen, 
automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. 
Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in 
staat armoede achter zich te laten. Wij zien dit als de 
essentie van onze ondersteuning. 
 
ONZE AMBITIE 
In 35 jaar heeft Gered Gereedschap al veel bereikt. 
Met het geredde gereedschap ondersteunden we 
1.300 organisaties en creëerden we 75.000 leerplek-
ken voor ambachtslieden. Dit succes bouwen we 
inmiddels verder uit. Naast het inzamelen, repareren 
en verschepen van gereedschap in onze 30 werk-
plaatsen doen we meer. 
 
De reden daarvoor is simpel.  Uit ervaring weten we 
dat een bloeiende ambachtssector in ontwikkelings-
landen kansen biedt aan een beter bestaan voor gro-
te groepen mensen. Naast gereedschap ontbreekt 
het in gebieden waar wij actief zijn echter ook vaak 
aan voldoende vakmensen, kennis en geld. Daarom 
ondersteunen we vakmanschap in de breedte. In de 
praktijk betekent dat dat we nog meer inzetten op 
kwalitatief goed vakonderwijs, bereikbaar voor ie-
dereen. We zorgen er voor dat leerlingen na hun 
vakopleiding aan de slag kunnen en stimuleren on-
dernemerschap. 
 
http://www.geredgereedschap.nl / 
 
Deurcollectes juli / augustus 
 
1 juli Jeugdwerk, (PKN) 
 
Met school naar de kerk 
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met 
de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbe-
zoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienston-
derwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken 
een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is 
op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs 
verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een 
oplossing bieden door kennis uit het hele land rond 
het thema Kerk en School te bundelen en door samen 
met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en 

initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede 
nieuws horen. 
 
8 juli Kerkradio 
 
15 juli Orgelfonds 
 
22 juli Eigen project diaconie 
 
29 juli Pastoraat 
 
5 augustus Energie 
 
12 augustus Zending (KIA) 
 
School voor dove en verstandelijk gehandicapte  
kinderen in Kameroen 
 
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit 
schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen 
onderwijs. De school  Fedeme biedt dove kinderen en 
kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs 
en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, 
in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen 
eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knut-
sel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere 
kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld 
naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De 
bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor 
leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook 
ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kin-
deren kunnen omgaan.  
 
19 augustus Family Help Program 
 
26 augustus Onderhoud gebouwen 
 
Opbrengsten collectes mei 
 
6- mei Missionair Werk (PKN)   € 54,30  
13-mei Koffie Johanneshof   € 32,35  
20-mei Pinksterzendingsweek (KIA)      € 105,45  
27-mei Pastoraat    € 25,70 
 
    Namens de diaconie: 

Jeroen Wildenbeest 
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Kerkproeverij krijgt een vervolg 
 

Na een eerste kennismaking met het fenomeen 
Kerkproeverij afgelopen winter willen we dit 
mooie initiatief, om openheid te geven aan onze 
kerk, graag een vervolg geven. In een volgende 

nummer van Op Weg vertellen wij u er meer over. 
‘Wij’ zijn: Willie Geessink  Bert Baarsma, Ans Staring 
en Hans Hinkamp. Deze keer als opwarming een arti-
kel over de Kerkproeverij. 

 
 

Wat is Kerkproeverij? 
We zijn wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook 
echt uitnodigend? 
 

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to 
Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael Har-
vey (auteur van ‘Meer dan welkom’) dat inmiddels 
wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé ge-
legenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te 
nodigen voor een toegankelijke kerkdienst die speci-
aal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblij-
vend te proeven aan het geloof. Dit kunnen mensen 
zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de 
kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (den-
ken te) hebben.  
 
 

Zomeravond 
De zon zakt in de nevelvlagen 

en kust de aarde in haar gloed. 
Het einde met gekleurde vragen, 

de zomernacht zo fleurig tegemoet. 
 

Veelkleurig is 't palet verheven 
rondom de zon die stil verdwijnt. 

't Is als een laatste brief geschreven 
voordat ze morgen weer verschijnt. 

 

De kleuren kussen nu haar stilte 
en de natuur zwijgt in haar pracht. 

Een kleurpalet tussen de kilte 
als blijde groet, de hemel lacht. 

 

De zon zakt, verdwijnt nu in haar gloed, 
de hemel wordt door kleurenspel verlicht. 

Ons achterlatend met een stille groet, 
zo doet God deze gouden dag weer dicht. 

 

Beloften voor een nieuwe morgen 
waarop het mensdom slapend wacht. 

Zo in de nacht bij God geborgen. 
Er komt weer licht na elke dag. 

 

bron: gedichtensite.nl, Diny Beijersbergen-Groot 

Het daagt de kerk ook uit om eens stil te staan bij hoe 
de viering overkomt voor gasten.  
 

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel 
meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een 
aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-
gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent 
voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand 
uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. 
Met de ander, met jezelf, met God.  
 

Met deze landelijke campagne van Kerkproeverij 
willen we de verbinding aangaan en het uitnodigen 
faciliteren voor kerken. Vorig jaar vond met succes de 
eerste editie van Kerkproeverij plaats. Honderden 
kerken participeerden en deden een uitnodiging aan 
mensen in hun omgeving. Dit jaar gaan we opnieuw 
een Kerkproeverij organiseren. Het staat deelnemen-
de kerken vrij om een eigen datum te kiezen voor 
hun Kerkproeverij. De initiatiefnemers en deelne-
mende partners willen met Kerkproeverij een bewe-
ging in gang te zetten waarin een cultuur van uitnodi-
gen centraal staat. 
 

Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van 
Kerken, IZB, Alpha Nederland en MissieNederland. 
Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV. 
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Kliederkerk over: Vrienden 
 
Zondag 10 juni, 16.00 uur: verschillende kinderen en 
ouders waren naar de Johanneshof gekomen voor 
een heel geslaagde en gezellige middag. Deze keer 
stonden we stil bij het onderwerp: Vrienden.  
 

Na een verhaal over vier vrienden die hun verlamde 
vriend door het dak voor Jezus neer laten gingen we 
daadwerkelijk kliederen. Vooral het ‘verven’ met 
scheerschuim en het timmeren konden op veel be-
langstelling rekenen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het aansteken van de lichtjes ging het over de 
keerzijde van vriendschap: pesten. Met een leuk 
filmpje en een kort gesprekje was het al weer tijd 
voor de maaltijd (al is dat misschien een wat groot 
woord!) Al met al: het was weer heel leuk en gezellig! 
 

 
 

Een keertje kennismaken? De volgende Kliederkerk is 
in het najaar. Gegevens en de uitnodiging komen 
tegen die tijd in dit kerkblad en op de Facebookpagi-
na (bekijk ook de foto’s!) van onze kerk. 
 

groetjes en tot ziens, leiding Kliederkerk 
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Kleurrijk samenleven... 
 
Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk 
de dood van het lichaam op aarde. Zo is de droom 
van Martin Luther King nog springlevend  
 
Een springlevende droom van 50 jaar geleden 
 
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ds. Martin 
Luther King jr. werd vermoord in het Amerikaanse 
Memphis. Tijdens een protestmars in Washington 
voor zo’n 200.000 mensen, waarvan een derde 
blanken, hield hij zijn legendarische toespraak: ‘I have 
a dream’. Een droom die nog steeds actueel is.  
 
‘Ik heb een droom dat mensen, zwart en blank, 
gelijkwaardig worden behandeld. Een droom dat ‘de 
kleine kinderen van vandaag in een land zullen leven 
waar ze niet worden beoordeeld op de kleur van hun 
huid maar op hun karakter’. Een droom dat ‘de 
woestijnstaat die verzengt in de hitte van 
ongerechtigheid en onderdrukking, omgevormd zal 
worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid’. 
Twaalf jaar lang ging Martin Luther King zijn 
landgenoten voor in de geweldloze strijd voor gelijke 
rechten voor zwarte en blanke mensen.  Er ging zo’n 
sterke inspiratie van hem uit dat heel de wereld er 
tot vandaag de dag door werd geraakt.  
 
Hij was ervan overtuigd was dat mensen niet bedoeld 
zijn om enkel op grond van aangeboren 
uiterlijkheden beoordeeld en in rangorde gezet te 
worden. ‘Ik heb een droom’, zei hij, ‘dat op een dag 
dit land zal verrijzen en zal leven naar de ware 
betekenis van haar credo: ‘Wij beschouwen de 
waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk 
geschapen zijn’.  
 
Net als in de tijd van Martin Luther King, voel je 
vandaag de dag de spanning die er is tussen de 
geweldloze en gewelddadige weg naar vrijheid en 
gerechtigheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het geloof in vrijheid en gerechtigheid door oorlog en 
dus door geweld, wil mensen laten geloven dat de 
methode van geweldloosheid een zaak is van lafaards 
en naïevelingen. Dit is een leugen. 
 
Voor een houding van geweldloosheid is veel moed 
en wilskracht nodig. Dit kunnen mensen opbrengen 
omdat zij geloven in een droom, een visoen van hoe 
het kan. Zij zien dit al voor zich en dat geeft inspiratie 
en voedt de moed en wilskracht om er voor te gaan. 
Want vanuit een gedeelde droom zijn mensen, zo 
verschillend als ze zijn, in staat samen te werken. 
 
Als dat gebeurt kunnen jongeren merken dat het bij 
het zoeken van een stageplaats en solliciteren, niet 
meer uitmaakt welke achternaam en uiterlijkheden je 
hebt. Dan wordt het jou niet aangerekend als een 
geloofsgenoot fundamentalistisch en mensonterend 
spreekt en handelt. Dan kunnen Joden en Moslims 
ongestoord hun keppeltje en hoofdbedekking op 
straat dragen en vrouwen hun hoofd wel of niet 
bedekken.  
Dan kunnen geliefden onbevangen samen over straat 
lopen, hetero, homo en anders geaarde mensen.  
 
In 1968 werd Martin Luther King toen hij 39 jaar was, 
doodgeschoten. 
Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk 
de dood van het lichaam op aarde. Zo is de droom 
van Martin Luther King nog springlevend en leeft 
voort in de wereld, in Nederland, in Friesland. De 
droom dat politiek en wetgeving, dat mensen vanuit 
hun godsdienst en levensbeschouwing zullen leven 
en handelen naar het credo:  
‘Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, 
dat alle mensen gelijk geschapen zijn’.  
   

Corry Nicolay 
is PKN dominee en zet zich vanaf 1980 in voor het 

kleurrijk samenleven. 
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl) 
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Protestantse Vrijwilligers Groep  
  
Op maandag 28 mei waren we met z’n allen bij res-
taurant Beneman in Vragender om de jaarlijkse af-
sluiting van de ouderenmiddagen  te vieren.  
Iedereen vond dat het  vorig jaar een goede vervan-
ging was geweest voor het daarvoor gebruikelijke  
busreisje.  
Ook nu weer was het een prachtige dag vol zonne-
schijn en een zomerse temperatuur. De parasols 
moesten  voor een beetje koelte zorgen want de 
temperatuur was inmiddels 28 graden. 
Mevrouw Truus de Bruijn opende de middag met een 
hartelijk welkom aan alle gasten. Ook heette ze “Het 
Smartlappenkoor Lichtenvoorde” welkom en hoopte 
ze dat we er samen een fijne middag van zouden 
maken. De voorzitster van het koor mevrouw Van der 
Meulen gaf daarna ook nog even uitleg over de te 
zingen liederen en vertelde dat ze ondersteund wer-
den door enkele mensen met een instrument en ge-
leid door dirigente mevrouw Sandra Storm.  
 

 
 

Nadat we thee en koffie hadden gedronken met een 
traktatie konden we gaan luisteren naar  het koor. 
De mooie oude liedjes waren gezellig en ritmisch 
waardoor al snel door de gasten werd meezongen. 
Leuke meezingers waren: “Waarom, waarom?” – 
“Mag ik de laatste dans van jou” – “De smokkelaar” – 
“Mijn wiegie was een stijfselkissie”….  Je zag ook een 
dirigente die goed bij het koor paste en veel plezier 
uitstraalde. 
 De zangeressen hadden na het vele zingen een pauze 
hard nodig. Ze konden een fris drankje wel waarde-
ren. Even gezellig bijpraten was natuurlijk voor ieder-
een welkom.  
 

 
Het tweede deel van het optreden was zo mogelijk 
nog vrolijker.  Zo zongen ze enkele Duitse liedjes die 
iedereen bekend in de oren klonk. Liedjes als “Schön 
ist die Jugendzeit” en “Rozen uit Athene”.  
Mevrouw Truus de Bruyn sprak na afloop haar dank 
uit naar het koor en overhandigde de voorzitster 
mevrouw Van der Meulen een enveloppe met in-
houd.  
Er werd nog door menig koorlid nagepraat met de 
aanwezige ouderen. 
Als afsluiting van de middag werden we getrakteerd 
op een heerlijk diner. Er waren allerlei gerechten 
waar iedereen uit kon kiezen. En aan het eind lekkere 
nagerechten met een hoog smulgehalte. Wat een 
genieten!!!  
 

 
 

Alle medewerkers van de PVG hebben mogen voelen 
dat hun inzet voor deze ouderen erg gewaardeerd 
wordt. 
Mevrouw Truus de Bruijn wenste iedereen wel thuis 
en tot ziens op de eerstvolgende PVG-middag.  
Deze zal gehouden worden op 17 september a.s. 
U kunt het lezen in het kerkblad “ Op Weg” van sep-
tember. 
Ook kunt u alle informatie over de PVG middagen 
vinden in het nieuwe programmaboekje van  
Vorming & Toerusting 2018 – 2019.   
 

           Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                       Annie Bosman  
 
    
 
 

 

Eerst volgende PVG-middag is op maandagmiddag 17 september  
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Geprakkezeer 
 
Zo noo en dan loop ik ’n röndjen ovver ’t karkhof. 
Bunt vake neet mien beste dagen, maor um ’t ge-
mood nog ’s extra te plaogen loop ik dan daor wat 
rond. 
Vake bu’j daor allene maor i-j komt ok wal’s ne be-
kenden teggen. Zo ok veureg jaor. ‘’Hoo geet der 
met?’’, vroog ik. In plaatse van ‘wal good’, kreg ik ‘n 
heel verhaal ovver mien hen. 
 
‘’Neet zo good’, zei e namelek. ‘’Wat dan?’’, vroog ik. 
‘’Oh ik zit al ’n paar maond zeek thuus. Ik wil van alles 
maor do niks. Ik kom d’r neet an too. Een en al onröst 
en twiefel ovver van alles en nog wat.  Ik wil ovveral 
tegelieke waen, maor bun naergens. Hele dage an ‘t 
prakkezeren en dan veural ’s nachts, ik do gin oge 
maer dichte.’’ 
‘’Wat vervelend’’, zei ik. ‘’Ho kan dat toch?’’. ‘’Gin 
idee, ik had nooit edacht dat mi-j dat zol ovverkom-
men en no wodt ik helemaol gek van mienzelf.’’ “Ma-
or waor prakkezeer i-j dan zoal ovver ?’’. 
‘’Waor neet ovver, ovver van alles, ’t wark, de ge-
zondheid, ovver vrogger, ovver laeter. De nachte 
bunt echt helemaol een ramp: 1 uur, 2 uur, 3 uur, elk 
geluud heur ik. Van mien wark bun-k no al twee ma-
ond zeek thuus. Iederene is aardeg en zee zekt dat ze 
’t wal begriept, maor 
zee snapt d’r gin bal van 
en ik nem ze dat ok 
neet kwelleke. Ik snap 
d’r zelf namelek ok niks 
van. Heb mi’j natuurlek 
wal iets te drök emaakt, 
maor dat mot können, 
toch. 
’t Is wal vrömd um te 
marken dat andere leu 
ow van ’t ene op ’t an-
der moment in ’n cate-
gorie plaatst waor i-j 
zelf van ovvertuugt 
wazzen da-j d’r nooit in 
terechte zöllen kom-
men: Ovverspannen, op ebrand, kan zien wark neet 
maer an. Hee is toch minder stark dan wi-j dachten. 
Misschien wazzen ’t ok wal mien eigen gedachten. Ho 
dan ok, ik bale d’r ontzettend van da-k neet maer 
kan, waor de rest gewoon deurgeet. Ik wet neet of i-j 
’t verhaal van Peer Gynt kent? ‘’ ‘’Nee, dat ken ik 
neet’’, zei ik. 
 
‘’Peer Gynt kwam nao völle reizen ovver de weld 
terugge naor de plekke waor ’t hee geboren was. 

Helemaols gries eworden vroog hee zich af waor zien 
laeven no good veur was ewest. Bi-j zien huus vonne  
in de weide ne siepel. In gedachten zat e de siepel 
uut mekare te halen: läögskens veur läögsken. En bi-j 
elke laoge kump d’r ’n stuk van zien laeven veurbi-j: ’t 
ene stuk naor ’t andere. 
Maor waor stopt ‘t, wat is de kern, waor draait ’t no 
allemaole umme. Hee pelt maor deur, maor elke kere 
is der waer ’n andere laoge en hee kump maor neet 
bi-j de kern. 
Elke kaere as e dat dech, is d’r waer ne volgende lao-
ge en dat is ok neet ne lesten. En zo geet ’t maor 
deur. Waor gaet ’t no umme in ’t laeven En dat zit ik 
mien no ok af te vraogen. Wat hef ’t allemaole veur 
zin? Kiek ik bun ’n denker. Dat klönk misschien op-
scheppereg maor zo bedoel ik ’t neet. Op ’t leste had 
ik zovölle edacht da-k niks maer kon denken, maor 
ton zat ik daorovver waer te prakkezeren waorumme 
ik niks maer dacht. Gek wordt i’j van zo’n onderzeuk 
van owzelf. Ach soms geet ’t ok wal waer wat better. 
Op ne verjaordag ’s aovends is ’t best wal gezelleg: i-j 
praot wat, eet en drinkt wat en op ’t leste kö-j ok nog 
wal lachen, um de volgende morgen te denken is dit 
no alles en ging ’t no nog aergens ovver. Gelukkeg 
vroog iemand zich dat duuzenden jaoren gelaene ok 
al af, laezen ik in ’t biebelbook Prediker. Wat levert 
een mense al zien gepokkel op, ’t is allemaol niks 
waerd. ’t Belangriekste is : kiek i-j naor bovven of 
naor beneden en lao-j de kop hangen: Opgevven of 

mood hollen. Do dan maor ’t leste, de kop naor 
bovven en daor owwe kracht zeuken. 
En daor hol ik mi’j dan maor an vaste. Eigenlek mo-k 
ok helemaols neet zitten te klagen en geet ’t ok best 
wal  waer good. Ho gaet ’t eigenlek met ow?” 
‘’Wal good”, zei ik. 
Soms kom i’j ow zelf teggen. 
 

Goodgaon! 
Erik Schokkin 
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Schilderijen van Elise Rouwet en Janny Twigt in 
de Johanneshof. 
 
Elke keer weer is het een verrassing wat er komt te 
hangen in de Johanneshof. Dit keer schilderijen van 
twee inwoners van Lichtenvoorde. Hieronder stellen 
ze zich voor. 
 
Mijn naam is Elise Rouwet - Heideman. Ik ben  alweer 
vijftig jaar woonachtig in Lichtenvoorde, ben ge-
trouwd, heb drie  kinderen en inmiddels drie kleinzo-
nen. In 2013 ben ik voor het eerst gaan schilderen, 
puur als hobby, één avond in de week. Ik ben er erg 
enthousiast over en schilder met veel plezier. Even  
alles loslaten. Mijn schilderijen moet je dan ook zien 
als pure ontspanning  en hobbymatig. Op dit moment 
schilder ik trouwens even niet, maar in de toekomst 
ga ik het zeker weer oppakken. Een aanrader voor 
iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben Janny Twigt- Naber en ik woon ook al vijftig 
jaar in Lichtenvoorde. Ik ben geboren in het Drentse 
land van Daniël Lohues. Ik ben getrouwd met Ab en 
samen hebben we drie kinderen. Ik ben ook hobby-
schilder en begonnen in 2007. Mijn schilderijen zijn 
vaak geschilderd naar een bestaande afbeelding. 
Vaak erg vergroot en met een eigen touche eraan. 
Elise en ik waren de laatste jaren samen op schilder-
les en het was een pure ontspanningsavond met een 
hele leuke groep cursisten. Ook ik schilder op dit 
moment niet meer maar wil het ook wel weer oppak-
ken. Hopelijk kunt u genieten van onze werken. 
 
Dat is wat beide dames zelf als kennismaking schrij-
ven. Om verder kennis te maken, en dan met name 
met hun werk,  kunt u terecht in de Johanneshof.  
 
Rest me te zeggen dat we ook de stille werkers achter 
deze en alle andere exposities bedanken.  
 
                                                                         Marja Koster 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
4 juli  Inloopmorgen   9.30 
11 juli  Inloopmorgen   9.30 
18 juli  Inloopmorgen   9.30 
20 juli  Open Tafel   11.30 
25 juli  Inloopmorgen   9.30 
27 juli  Inloopmorgen   9.30 
28 juli  Kledingbeurs   9.00 
 
1 augustus Inloopmorgen   9.30 
8 augustus Inloopmorgen   9.30 
15 augustus Inloopmorgen   9.30 
15 augustus  Vergadering Moderamen 19.30 
17 augustus Open Tafel   11.30 
22 augustus Inloopmorgen   9.30 
22 augustus Vergadering Kerkenraad 20.00 
25 augustus Kledingbeurs   9.00 
28 augustus Vergadering beheerscie  10.30 
28 augustus Vergadering bestuurscie 19.30



12  

Nieuwe classis van start  
 
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de 
classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan. 
Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er 
zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelder-
land Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de 
Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nij-
megen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een 
groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duits-
land bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die 
deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland 
behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost. 
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale 
vergadering was de benoeming van de nieuwe clas-
sispredikant.  
Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van 
Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid 
& Oost. Classispredikant is een nieuwe functie binnen 
de Protestantse Kerk.  
    
                               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dr. Jaap van Beelen  
 
Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces 
Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang 
tussen gemeenten te vergroten. 
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse 
Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ont-
moeting van de gemeenten. De classispredikant sig-
naleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, 
wat hen belemmert en verder kan helpen bij het ge-
stalte geven aan hun roeping.  
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze 
classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal 

adviseur van de classicale vergaderingen van de Ve-
luwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & 
Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelij-
ke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.  
Naast de classispredikant is er ook een breed mode-
ramen van de nieuwe classis benoemd en zijn de 
visitatoren nieuwe stijl aangewezen. 
 
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is 
de verkiezingsregeling voor leden van de classis in 
eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling 
wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerken-
raden binnen de classis, waarna deze tijdens de vol-
gende classicale vergadering op 26 september defini-
tief zal worden vastgesteld. 
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering 
zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kan-
didaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 
zullen ontstaan in de classicale vergadering en de 
generale synode. 
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De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone 

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel hou-

vast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet ie-

dereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel 

in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 

850.000 sprekers van het Kono. 

Als Sierra Leone de afgelopen jaren in het nieuws 

kwam, was dat meestal vanwege oorlog of de ebola-

epidemie. Gelukkig zijn nu vrediger tijden aangebro-

ken. Eindelijk kunnen de bewoners hun land weer 

opbouwen en hun trauma’s verwerken. Christenen 

hebben daarbij houvast aan de Bijbel. 

Maar de sprekers van het Kono, een regionale taal in 

het oostelijke heuvelgebied, kunnen alleen het Nieu-

we Testament in hun eigen taal lezen. Een groot ge-

mis! Juist verhalen over bijvoorbeeld Abraham, Mo-

zes en David hebben veel te bieden: met hulp van 

God hielden zij immers vol, ook in moeilijke tijden. 

Het NBG wil graag helpen een volledige Bijbel in het 

Kono te realiseren. Een financiële bijdrage is welkom. 

Voor meer informatie of een donatie voor dit project: 

kijk op  bijbelgenootschap.nl/sierraleone  

 

Bijbel steeds vaker gedownload  
De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. We-
reldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit 
gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United 
Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 
150 bijbelgenootschappen  in een rapport over 2017. 
 
Voor het derde jaar op rij verspreidden bijbelgenoot-
schappen wereldwijd ruim 38 miljoen complete bij-
bels. 7,9 miljoen daarvan waren gedownloade digita-
le bijbels. Digitale bijbelverspreiding gebeurt vooral 
via bijbel-apps en verder via CD’s, DVD’s en online 
bijbelsites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groei in Nederland 
Dat het digitaal aanbieden van de Bijbel steeds be-
langrijker wordt, merken ook het Nederlands en het 
Vlaams Bijbelgenootschap op hun (vrijwel identieke) 
bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Naast meer 
dan 20 vertalingen bevatten deze platforms een schat 
aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. 
In het jaarverslag over 2017 dat volgende week ver-
schijnt, melden NBG en VBG dat het aantal accounts 
steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke 
bezoekers nam toe tot 678.000. Ook de (voorname-
lijk digitale) NBG-leesroosters, bedoeld om de Bijbel 
in het dagelijks leven toe te passen, waren toene-
mend populair. Het aantal gebruikers ervan steeg van 
18.000 naar 43.000. 
 
Syrië en Zimbabwe 
Wereldwijd verspreidden de bijbelgenootschappen 
bijna 355 miljoen digitale én gedrukte bijbeluitgaven 
(bijbels, nieuwe testamenten, losse evangeliën en 
verwante producten). Opvallend was het grote aantal 
van ruim 200.000 bijbelgedeelten dat verspreid werd 
in Syrië, vooral bij een actie rond Kerst met speciale 
aandacht voor kinderen. ‘Op die manier geven we 
kinderen hoop dat God hen helpt om door deze 
moeilijke tijd heen te komen’, zegt directeur George 
Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap. 
 
Een andere opmerkelijke ontwikkeling was een sterke 
groei – met 70% – van de bijbelverspreiding in Zim-
babwe, vanwege hernieuwde samenwerking met de 
kerken. Secretaris Chipo Maringe van het Zimbab-
waanse Bijbelgenootschap verwacht dat deze groei 
zal doorzetten, want, zegt ze:  ‘De nieuwe regering 
wil dat kerken een belangrijke rol gaan spelen in de 
wederopbouw van het land door vrede te prediken.’ 
 
 
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
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Startzondag op 23 september. 
 

Klaar voor de start!  We be-
ginnen het nieuwe seizoen op 
zondag 23 september om tien 
uur met een dienst in de Jo-
hanneskerk en vervolgen het 
programma in de Johanneshof 
.  
 
Dit jaar wordt het wel een 
zeer bijzonder seizoen. Een 
programma boordevol nieuwe 
activiteiten van Vorming en 

Toerusting. We verklappen vast dat er bekende men-
sen van de KRO,  NCRV en EO zijn gevraagd om een 
avond te verzorgen 
Onderwerpen zoals 'De dood leeft' ,  het  thema ' 
Boerenwijsheid en Duurzaamheid',  levenservaringen 
delen met Hella van der Wijst, het staat allemaal op 
het programma.  Een seizoen met onderwerpen die 
zowel onze kerkleden als daar buiten belangstellen-
den moeten  trekken.  We willen graag een open kerk 
zijn, niet alleen voor de eigen leden maar ook voor 
mensen van buiten de kerk.  
De startzondag begint met een bijzondere kerkdienst 
en de presentatie van het nieuwe programma. Na de 
dienst ontmoeten we elkaar met koffie, thee en li-
monade. Hierna bestaat het programma uit: een spel-
letje/puzzeltocht/drankje en lekkere hapjes. 
 

 
 
 
Opgave verplicht  uiterlijk dinsdag 18 september bij 
Carelien Lensink, Elfriede Meijer of Sjors Tamminga 
of via de opgavelijst in de Johanneshof. We sluiten de 
startzondag af om 14.00 uur. 
 
                                                                   Sjors Tamminga 
 
 

 
 

 
Giften 
Ontvangen via mevrouw J. Rouwhorst € 10,= voor de 
koffie in de Johanneshof. Mevrouw  I. Kuenen ontving 

€ 10,=  voor de PVG. Via de heer W. Geesink € 10,=  
en via mevrouw G. ter Haar € 15,= voor de bloemen-
dienst. Voor algemeen kerkenwerk € 10,= via me-
vrouw C. Lensink en € 20,=  via mevrouw T. de Bruijn. 
Hartelijk dank! 
 

Vakantiewaarneming 
Van 16 juli tot en met 12 augustus heeft ds. Hinkamp 
vakantie. Onze kerkelijk werker mevrouw Gaatske 
Braam is dan de waarnemer. 

 
Kledinginzameling 
De kledinginzameling vindt plaats in de maand juli op 
zaterdag de 28e en in de maand augustus op zaterdag 
de 25e van 09.00 tot 12.00 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 2 september 2018. 
Kopij moet uiterlijk maandag 20 juli 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.  mevr. T. de Jongh        37 33 16 
  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 1 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: jeugdwerk 
 
zondag 8 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: kerkradio 
 
zondag 15 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: orgelfonds 
 
zondag 22 juli 
10.00 uur de heer S. Kuyt 
welkom: mevrouw De Bruin 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
zondag 29 juli 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: pastoraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 5 augustus 
10.00 uur ds. G.H. ter Maat, Aalten 
welkom: de heer Onni nk 
deurcollecte: energie 
 
zondag 12 augustus 
10.00 uur Ds. F. van Keulen, Winterswijk 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: zending 
 
zondag 19 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Bijker 
deurcollecte: family help program 
 
zondag 26 augustus  
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
heilig avondmaal 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 2 september 
10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld 
welkom: mevrouw Wibier 
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


