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Kerkproeverij 
 
  

 

 
Morgengebed 

 

De nacht is weer voorbij 
U geeft een nieuwe morgen 

ik leg mijn handen in Uw hand 
bij U ben ik geborgen. 

 

 
Ina van der Welle, bron: gedichtensite.nl 
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Veilig. 
 
Een woord vaak gebruikt. Een veilige omgeving 
scheppen. Maatregelen om de veiligheid te 
waarborgen. Veilig oversteken. Veilig vrijen. 
Veilig verkeer. Een veilig land. Een veilige leer-
omgeving. En ga zo maar door. 
 

Veilig. Wat betekenissen. Beschermd tegen gevaar. 
Geborgen. Gered. Met weinig risico. Allemaal woor-
den die een positieve lading hebben trouwens. Het 
woord roept een beeld op van iemand die zich goed 
voelt, die zich beschermd weet. Die niet bang is voor 
de buitenwereld. Voor de mensen rondom.  
 

Wat duikend in de geschiedenis van het woord een 
paar leuke wetenswaardigheidjes. Tenminste, ik vind 
ze wel leuk. Het woord heeft te maken met het En-
gelse ‘veil’ dat sluier betekent. Het Franse ’voile’.  
Allebei afgeleid van het Latijnse woord ‘velare’ dat 
bedekken of omhullen betekent.  Velum (Latijn) staat 
naast bedekking, omhulsel, mantel,  ook voor zeil. 
Het beeld van een kind dat diep onder zijn dekbedje 
duikt komt bij me op. Zo’n heerlijk warm en veilig 
gevoel. Wie kent het niet van vroeger. Diep onder de 
dekens. 
 

Maar het tegenovergestelde bestaat ook. Onveilig. 
Onbeschermd tegen gevaar. Absoluut niet geborgen. 
Een leven levend vol risico’s. 
 

Sommige mensen lijken dat op te zoeken. In de krant 
gaat het dan over ‘het criminele circuit’ als iemand 
zomaar op klaarlichte dag wordt vermoord. En wie 
kranten leest of tv kijkt weet dat dat niet echt uitzon-
derlijk meer is. En dat soms onschuldigen daar 
slachtoffer van worden. 
 

Maar er zijn ook mensen die dat beslist niet opzoe-
ken. Mensen die de dupe zijn van grootmachten die 
over hun hoofden heen beslissingen nemen. Die de 
dupe zijn van corrupte regeringen. Volwassenen en 
kinderen. Buiten hun schuld belandend in onveilige 
situaties.  
 

 
 
En dat gebeurt niet alleen op het toneel van de we-
reldpolitiek. Maar ook in ons betrekkelijk veilige en 
kleine Nederland. Mensen die buiten hun schuld le-
ven in omstandigheden waarvan de tranen je in de 
ogen schieten. Letterlijk.  

 
Veiligheid. Een woord vaak in de mond genomen. 
Aan alle kanten wordt er aan gewerkt. Zoveel veran-
derd ten opzichte van vroeger. In een museum zagen 
we een film over hoe arbeiders in de Rotterdamse 
haven schepen laadden en losten  in de vijftiger ja-
ren. Hoe ze op sleepboten trossen aantrokken of 
lieten vieren. Geen helmen. Geen beschermende 
kleding. Peukje in de mond soms. In de fabrieken ging 
het er al even onveilig aan toe. Trouwens, hoe ver-
voerde u uw kinderen? Wij gewoon met vier op de 
achterbank. Niks autogordels. Soms nog twee extra 
samen op de voorstoel. Ook zonder gordels.  
 

 
En dan de vraag: Hoe veilig voelen wij ons? Hoe be-
schermd? Hoe bedekt? Hoe omhuld? Ieder zal daar 
zijn of haar antwoord op hebben. Afhankelijk van de 
omstandigheden. En van de omgeving.  
 

Zou me kunnen voorstellen dat iemand die niet in 
een eigen huis slaapt, maar in een slaapzaal in de 
nachtopvang van het Leger des Heils, zich minder 
veilig voelt dan eerstgenoemde. Zou me kunnen 
voorstellen dat iemand die hier net is aangekomen, 
en die ondervraagd wordt door de IND, zich minder 
veilig voelt dan iemand die met een vraagje naar de 
balie van het gemeentehuis gaat. Dat een kind op-
groeiend in een huis vol ruzie bang onder de dekens 
duikt. 
 

Nog eens die vraag. Hoe veilig voelt u of voel jij je? 
Hoe omhuld? Waardoor? Misschien door de glimlach 
van een ander, een arm om je schouder, muziek die 
je blij maakt, de wind door je haren. En misschien 
ervaar je ook wel eens die beschutting van iets 
groots, iets onverklaarbaars. Iets dat er zomaar is. 
Iets waar wij de naam God aan geven.  
 

Die veiligheid wens ik iedereen toe. Van God als een 
mantel om u en jou heengeslagen.  
                    marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Zoals Jeroen Pauw iedere avond zijn talkshow 
op tv begint met de woorden “we gaan begin-
nen!”, kan ik zelf ondertussen rustig zeggen: 
“We zijn begonnen!” Alhoewel... dat ‘rustig 
zeggen’? Het is een drukte van belang. De 

Startzondag zit er inmiddels op. Mooi om te zien dat 
heel veel mensen er druk mee bezig zijn geweest om 
er iets moois van te maken! 
 

 
 

Nadat de PVG al is gestart gaat nu ook het program-
ma van Vorming en Toerusting weer beginnen. Niets 
‘rustig’ beginnen: we duiken er direct vol in! We ho-
pen dan ook op ‘onrustige’ avonden en dat de Johan-
neshof goed vol komt te zitten. Dat we kunnen genie-
ten van boeiende lezingen, inspirerende verhalen en 
(open)hartelijke gesprekken. Denk niet te snel: dat is 
niets voor mij. Er moet niets! Kom gewoon luisteren! 
 

Daarnaast zijn we (in klein comité) flink in de weer 
om de kerkproeverij onder de aandacht te brengen. 
Waarom? Omdat we het belangrijk vinden de kerk 
(en dat is meer dan alleen de kerkdiensten) onder de 
aandacht te brengen. Vooral in een tijd waarin kerken 
(soms zeker ook terecht) met de nodige argwaan 
bekeken worden, willen we graag laten zien waar we 
als kerk voor staan en waar ons hart ligt: bij mensen, 
vanuit het geloof. Maar je mag het ook omdraaien. 
Het hart ligt bij het geloof, vanuit de mensen.  
 

Want kerk zijn we samen. Open en openhartig met 
aandacht en bezieling. Nee, we hebben zeker de 
wijsheid niet in pacht. Maar het is wel heel hard 
(hart!) nodig stem te zijn voor de stemlozen, gebro-
kenen en de stillen in den lande. 
 

Ik hoop van harte dat we er met elkaar (weer) iets 
heel goeds van maken! Vragen, of suggesties? Laat 
het maar weten. Zó mogen we elkaar dragen in het 
vertrouwen gedragen te worden door die God die al 
sinds mensenheugenis bezig is met niet los te laten 
wat zijn hand begonnen is. “We gaan beginnen!” Of 
moeten we zeggen: “Hij is begonnen!”  
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 

Het kerkelijk seizoen is zondag 23 september inge-
luid. Met een nieuw programma van Vorming en 
Toerus- ting. En het mooie werk dat steeds doorgaat, 
zoals bijvoorbeeld ontmoetingen, de erediensten of 
gespreksgroepen, wordt met nieuwe energie be-
gonnen en weer voortgezet. 
Het weekend met gasten uit Herold is inmiddels weer 
achter de rug.  Ook voor deze ontmoeting is het mooi 
te zien hoe betrokken gemeenteleden daarmee bezig 
zijn. Allemaal momenten om met elkaar van gedach- 
ten te wisselen. 
Wilt u met mij van gedachten wisselen dan is een 
telefoontje naar 0612 222 059 voldoende en wordt er 
een afspraak met u gemaakt. 
 
Meeleven met: 
- allen die een verjaardag, jubileum of iets bijzonders 
hebben kunnen vieren. 
- allen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren. 
- hen die een medische ingreep moesten of moeten 
ondergaan. 
- hen die door een val een langdurige blessure  heb-
ben opgelopen. 
-  alle zieken thuis, in een verpleeghuis en de mensen  
die om hen heen staan. 
Voor u allen sterkte en Gods zegen gewenst. Dit wen-
sen we ook degenen toe die betrokken waren bij 
zware ongevallen en hun die dierbaren verloren. 
Jonge kinderen, volwassen kinderen, ouderen; Je 
wordt tot in het diepst van je ziel geraakt en beseft 
hoe kwetsbaar we zijn als mens. 
Soms zegt een stilte dan meer dan woorden. Er  ‘zijn’ 
is dan genoeg. 

 
Gespreksgroep in de Antoniushove 
Donderdagmiddag 11 oktober is er weer een ont-
moeting met een gespreksonderwerp. We beginnen 
om half drie en eindigen om ongeveer kwart voor 
vier. De ruimte is op de bovenste verdieping. Allen 
die in de omgeving van, of in de Antoniushove wo-
nen, van harte welkom! 

 
Voor de achtste keer, Levende Namen,  in Lochem 
Op zondag 28 oktober kunt u als nabestaande op de 
Algemene Begraafplaats van Lochem, door middel 
van verschillende kunstuitingen en rituelen, langs een 
bijzondere rondgang, overledenen opnieuw of op een 
andere wijze een dierbare plek in uw hart geven. 
Tijd: tussen 17.00 en 20.30 uur. 
 

                                   Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
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Verjaardagen 
 

 
02 oktober Mevrouw J.H. Wesselink-te Kronnie 
  Nieuwe Maat 2 
  7131 EL Lichtenvoorde 
  88 jaar 
04 oktober Mevrouw A.L.T. Hofman-Dolstra 
  Weijenborgerdijk 51F 
  7131 NP Lichtenvoorde 
  78 jaar 
09 oktober Mevrouw B.G.W. te Paske-Prinsen 
  Oude Winterswijkseweg 20 
  7134 PG Vragender 
  82 jaar 
10 oktober Mevrouw G. Stronks-Oblink 
  Kamperweg 20 
  7137 PA Lievelde 
  82 jaar 
11 oktober De heer E.J. Helmink 
  Gebr. Ketteringstraat 16 
  7131 NM Lichtenvoorde 
  92 jaar 
19 oktober Mevrouw J.H. Eskes-Jansen 
  Esdoornstraat 6 
  7131 BL Lichtenvoorde 
  86 jaar 
25 oktober De heer G. Bosman 
  Händelstraat 2 
  7131 LD Lichtenvoorde 
  78 jaar 
28 oktober Mevrouw A.J. Tamminga 
  Diepenbrockstraat 13 
  7132 AM Lichtenvoorde 
  77 jaar 
 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 

 

Gebed van de maand 

 

In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. 
Nu de dagen merkbaar korter worden en de nachten 
langer deze keer een morgengebed. Om de dag goed 
te beginnen. Het is een gedicht van Ina van der Welle.  
 
Morgengebed 
 

De nacht is weer voorbij 
U geeft een nieuwe morgen 
ik leg mijn handen in Uw hand 
bij U ben ik geborgen. 
 

Ik dank U voor de rust 
die U mij hebt gegeven 
maak mij ervan bewust 
dat ik door Uw gena mag leven. 
 

Ik vraag U, ook vandaag 
Uw zegen op mijn werken 
dat Uw Geest mij leiden mag 
dan zal mijn medemens het merken 
 

dat U een God bent van nabij 
dan wordt Uw naam geëerd 
in Jezus’ naam bidden wij 
zo heeft Hij het ons geleerd. 
 

bron: gedichtensite.nl 

 
Als de stormen woeden 
Als de zon vroegtijdig nederdaalt 
en de bladeren van de bomen gaan 
als in de herfst de stormen woeden 
en de bomen kreunend ten onder gaan. 
 

Als de nachten lang en donker zijn 
en de stormen niet gaan zwijgen 
mijn ziel onrustig wordt 
van niemand hulp kan krijgen. 
 

Als de stormen mogen woeden 
in het donkerste van de nacht 
als de winden brullen 
is God dichtbij en toont zijn macht. 
 

Ook al stormt het in ons leven 
is er nergens hoop en redding meer 
als wij zwijgen en naar Hem luisteren 
geeft Hij ons hoop en toekomst weer. 
 

Als ik in Uw handen leg 
al mijn verdriet en zorgen 
dan zwijgt de storm en kom ik tot rust 
en ben ik in U geborgen. 
 

U bent onze Vader, groot in macht 
die de aarde en de hemel heeft gesticht 
wij hebben niets te vrezen 
als wij leven voor Uw aangezicht. 
 

Jan van der Veen, bron: gedichtensite.nl 
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Kerkenraadsvergadering  
van 22 augustus 2018 
 

- Diaconie. 
Een gift aan de Voedselbank en het geven van 
actiebonnen heeft veel positieve publiciteit op-
geleverd. Dit is verheugend. 
De kerkradio is vervangen door tablets met luid-

sprekers. Straks gaat alles digitaal. De mensen zijn er 
blij mee.  
 

- Kerkrentmeesters 
De jaarrekening 2017 staat op de agenda.  
De baten zijn fors hoger dan begroot met name door 
de hogere pachtvergoedingen en een goede extra 
vergoeding voor gebruik van 2,5 ha grond bij de 
Zwarte Cross. Ook de bijdragen levend geld zijn wat 
hoger en er is een mooie bijdrage van de kledingin-
zameling ad een kleine € 2500,-.  Aan de lastenkant is 
minder uitgegeven aan onderhoud.  
Het resultaat is een saldo van afgerond € 12.872,-.  
De kerkenraad stelt de jaarrekening voorlopig vast.  
De jaarrekening van de diaconie komt in de volgende 
vergadering ter voorlopige vaststelling. Publicatie en 
ter inzage legging van beide jaarrekeningen zal daar-
na gelijktijdig plaatsvinden.    
De jaarlijkse uitloting van de obligatielening Johan-
neshof vindt plaats en eindcijfer 0 wordt getrokken.     
Het tuinmuurtje voor de kerk is opnieuw ingevoegd.  
De kerkdeuren worden gelakt.    
 

- 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.  
De vorige keer hebben we een concept besproken. 
De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in een aan-
passing. Met inachtneming van nog één wijziging 
wordt de privacyverklaring verder aangepast en aldus 
vastgesteld.  
U wordt nog inhoudelijk geïnformeerd.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kascontroles 
De kascontroles van Johanneshof en Herold zijn ge-
daan en akkoord.  Alle kascontroles zijn hiermee af-
gerond.   
 

- Jeugdwerk  
Voor de kindernevendienst zijn dringend nieuwe na-
men nodig. De kerkenraad wordt gevraagd spoedig 
namen te melden bij Gaatske Braam. Ook op u doen 
we een beroep:  meldt u aan of geef namen door. 
Gaatske Braam zal later de mensen bijeenroepen en 
alles uitleggen.  
De kliederkerk zal ook dit jaar weer eenmaal per 
kwartaal zijn.   
  
      -      Vorming en Toerusting. 
Het financieel overzicht van het vorige seizoen wordt 
behandeld en vastgesteld. Het hele seizoen heeft € 
715,- gekost. Beschikbaar was € 1000,-. Voor dit jaar 
wordt een bijdrage gevraagd van € 1500,- met de 
toezegging dat V. en T. haar uiterste best zal doen de 
kosten lager te doen zijn.  
Er ligt een prachtig programma voor met als doel 
meer mensen naar hier te trekken en een zekere 
regiofunctie op te bouwen. De kerkenraad stemt in 
met het gevraagde bedrag.    
      
 

- Vacatures 
Sjors Tamminga komt in het komende jaar terug als 
ouderling. Elfriede Meijer en Truus de Bruijn gaan 
door. Marion Houwers en Gerard van Lochem beëin-
digen hun ambtsperiode. De keuzen van twee andere 
ambtsdragers zijn nog niet bekend. Diaconie en Kerk-
rentmeesters zijn in gesprek met mogelijke opvol-
gers.    
 
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 

 
 



6  

De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
Harapan Baru (Aalten) 
In augustus 2012 vertrok Nick Rensink vanuit Aalten 
om in Indonesië aan de slag te gaan bij een school 
voor meervoudig beperkte kinderen. Nick leerde het 
Bahasa Indonesia, hielp op Lombok bij de training van 
de leidsters, ondersteunde bij het opstellen van be-
handelplannen en werkte samen met de fysiothera-
peut om een dagprogramma voor meervoudig be-
perkte kinderen op te zetten. En na het afstuderen 
ging hij nogmaals, ditmaal om een jaar lang met 
straatkinderen te werken. 
In 2015 vertrok Nick definitief naar Indonesië om 
mensen te helpen die om allerlei redenen buiten de 
samenleving van Lombok staan. Zijn aandacht gaat in 
het bijzonder uit naar mensen met een beperking of 
die in diepe armoede verkeren. 
Er is bijna geen begeleiding of ondersteuning voor 
deze mensen vanuit de overheid, in het bijzonder 
voor (jong)volwassenen. Het is voor hen erg moeilijk 
om werk te vinden, en hebben daarom vaak slecht 
betaalde banen, die slechts tijdelijk van aard zijn. 
Daardoor kunnen ze geen buffer opbouwen en zijn ze 
kwetsbaar voor financiële tegenvallers. Toegang tot 
medische zorg hebben zij vaak niet. Ze zijn niet in 
staat om sturing aan hun eigen leven te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door middel van projecten op het gebied van educa-
tie, voorlichting en werkgelegenheid wil hij deze 
groepen een volwaardig bestaan geven binnen de 
samenleving van Lombok. Het uiteindelijk doel is om 
alle families daar op Lombok een kans te geven om 
wat van hun leven te maken. 
http://www.harapan-baru.com  

 
Deurcollectes oktober 
 
7-okt Coll. Kerk en Israël (PKN) 
 

14-okt Werelddiaconaat (KIA)  
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal 
levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voed-
sel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is 
chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mis-
sion Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun in-
komsten te verbeteren door visteelt in en ecotoeris-
me rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN onder-
steunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten 
van (water )fietsen boottochten en het creëren van 
picknick- en overnachtingsmogelijkheden.  
Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van 
groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen 
dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door vol-
doende voedsel kopen.  
 
21-okt Kerkradio  
28-okt KIA-Werelddiaconaat  
 
De kerk als goede buur 
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door 
de economische crisis en het militaire conflict in het 
oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondko-
men van minder dan € 50 per maand. Een sociaal 
vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie 
is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben 
daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het 
project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv 
Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale 
initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor 
kinderen uit arme gezinnen. 
LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en 
gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthou-
siast is en gelooft in verandering. De opbrengst van 
deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 
vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar 
vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op 
te zetten. 
 
Opbrengsten collectes juni t/m augustus 
3-jun Plaatselijk kerkenwerk   € 64,35  
10-jun Werelddiaconaat (KIA)    € 84,91  
17-jun Binnenlands Diaconaat (KIA)  € 63,05  
24-jun Kindernevendienst   € 36,20  
1-jul Jeugdwerk, (PKN)   € 37,90  
8-jul Kerkradio    € 69,45  
15-jul Orgelfonds    € 67,45  
22-jul Eigen project diaconie    € 37,40  
29-jul Pastoraat    € 59,95  
5-aug Energie     € 50,10  
12-aug Zending (KIA)    € 63,18  
19-aug Noodhulp Lombok   € 54,60  
26-aug Onderhoud gebouwen   € 54,20 
                      

 Namens de diaconie: Jeroen Wildenbeest 

http://www.harapan-baru.com/
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Jaarrekening 2017 College v. Kerkrentmeesters    
 
De volledige jaarrekening 2017 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 6 oktober t/m 15 oktober a.s. in de consis-
toriekamer van de kerk. Vragen/opmerkingen  kunt u 

vóór 16 oktober a.s. indienen bij penningmeester 
Frits van Lochem, telefoon 374723 of email: 
fritsvanlochem@hetnet.nl   
De jaarrekening  zal voor de kerkenraadsvergadering 
van 17 oktober a.s. worden geagendeerd om dan     
te worden vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2017 en de begroting voor 
2017. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

      Rekening         Begroting  

Baten gebouwen               66            68 
Baten ongebouwd               24       12 
Rentebaten/dividenden               12       14 
Levend geld               88        84 
Subsidie/overige baten                 4         6 

                    Totaal baten             194     184 
   

Lasten gebouwen               25        35 
Lasten ongebouwd                 2                         2 
Pastoraat               91       93 
Overig kerkelijke lasten               45       43 
Res./voorzien.Gr.onderh.               19        16 

                     Totaal lasten             182      189 
Batig saldo/nadelig saldo               12         -5 

 
 
Hoofdzakelijk door hogere baten ongebouwd als ge-
volg van gewijzigde pachtnormen  en deels ook uit 
grondverwerving  en  iets hoger bedrag aan levend 
geld  en anderzijds  nog niet uitgevoerd  onderhoud 
gebouwen  resteerde een  batig saldo, waar een te-
kort was begroot. 
                                                                  Frits van Lochem 
                                                          penningmeester CvK     
 

Hella’s verhalenhuis       
Hella van der Wijstop donderdag 11 oktober 
20.00 – 22.00 uur in de Johanneshof   
 

Wie ben jij? Het is de mooiste vraag om te stel-
len en de moeilijkste om te beantwoorden. En 
toch is die de leidraad tijdens een bijzondere 
avond in Hella’s Verhalenhuis. Op een leuke, 
interactieve wijze nodigt Hella je uit om een 
stuk van jouw levensverhaal te delen. Maar ze 

zal ook veel vertellen over haar eigen ontmoetingen, 
zoals ze die tien jaar lang had in KRO De Wandeling, 
in RKK Kruispunt en Brandpunt. En nog  altijd heeft 
als tv-presentator van Geloof een Hoop Liefde, Ik Mis 

 

Jaarrekening 2017  College van Diakenen 
 
De volledige jaarrekening 2017 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 6 oktober t/m 15 oktober a.s. in de consis-
toriekamer van de kerk. Vragen/opmerkingen  kunt  u 

vóór 16 oktober a.s. indienen bij penningmeester 
Jeroen Wildenbeest, telefoon 372448 of email: 
jeroen.wildenbeest@gmail.com  
Voor de kerkenraadsvergadering van 17 oktober a.s. 
zal de jaarrekening  worden geagendeerd om  te  
worden vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2017 en de begroting voor 
2017. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

      Rekening         Begroting  

Baten onroerende zaken               46            32 
Rentebaten +dividend                 3         3 
Bijdragen levend geld                 4         4 
Door te zenden collecten                  3          3 
en bijdragen derden                           

                    Totaal baten               56       42 
   

Lasten onroerende zaken                 7         4 
Kst. kerkel.act/kerkradio                 4                         4 
Quotum+ kst.organisatie                 5         5 
Diac.+Miss.binnenland                   24       18 
Diac.+Miss.wereldwijd                 16        11 

 

                     Totaal lasten               56       42 
Batig saldo/nadelig saldo  -          - 

 
Door stijging van de pachtprijzen op basis van de 
pachtnormen en  deels ook door verwerving van een 
perceel  cultuurgrond, zijn de baten onroerende za-
ken  flink hoger dan begroot. 
Als gevolg daarvan kon een hoger bedrag diaconaal 
worden ingezet.  
                                                             Jeroen Wildenbeest 
                                                   penningmeester diaconie 
 
Je en De Nieuwe Dag. Ook in PLUS Magazine schrijft 
ze regelmatig haar verhalen.  

Verhalen maken de mens. Ieder mens heeft een ver-
haal te vertellen dat anderen kan inspireren, helpen, 
wijzer maken. Dit wordt dus geen avond waarin Hella 
alleen aan het woord is. Zij vindt het een uitdaging 
om deze avond samen met de bezoekers te maken 
tot een bijzondere, intieme avond om het later nog 
eens over te hebben. Hella deelt ook iets van haar 
eigen leven, zoals ze dat ook doet via Facebook 
https://www.facebook.com/hella.vanderwijst ennn n 
Twitter: @hellavdwijst. Hella nodigt wie wil uit om 
iets/een ding/een voorwerp waar een bijzonder ver-
haal aan vast zit mee te nemen naar de lezing.  
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Kerkproeverij 2018 
 
Na een eerste kennismaking met het fenomeen 
Kerkproeverij afgelopen winter willen wij dit 
mooie initiatief, om openheid te geven aan onze 

kerk, graag een vervolg geven. ‘Wij’ zijn: Willie Gees-
sink, Bert Baarsma, Ans Staring en Hans Hinkamp.  
 

 
 

De kaarten op tafel! 
Voor onze Kerkproeverij liggen de kaarten inmiddels 
op tafel. Letterlijk. Uitnodigingskaarten zijn te vinden 
in de Johanneshof. Wil je iemand uitnodigen door 
deze een kaartje te geven? Doen! Daar liggen ze 
voor! We hebben liever dat iemand twee keer uitge-
nodigd wordt dan dat iedereen denkt ‘Ach, die zal 
vast wel door iemand anders uitgenodigd worden’.  
Zo eng hoeft het niet te zijn. Gewoon een kaartje 
meenemen en overhandigen en zeggen dat je het 
leuk zou vinden als hij/zij zou komen.  
 

De voorbereidingen zijn in volle gang en met de me-
dewerking van het koor Second Edition belooft het 
een prachtige dienst te worden. Bij de landelijke in-
spiratiedag sprak Stefan Paas over ‘Uitnodigend Kerk-
zijn’. Hij begon zijn lezing met onderstaand mooi 
voorbeeld... 
 

 
 

 
 ‘Het Evangelie naar Johannes begint met een aardig 
verhaaltje over een uitnodiging. Jezus is bezig met 
het uitkiezen van zijn leerlingen, degenen die hem de 
komende tijd zullen volgen. Eén van die leerlingen is 
Filippus, uit Betsaïda. Er staat dat Jezus hem ‘vond’ 
toen hij op weg was naar Galilea. Hij nodigde hem uit: 
“Volg mij”. En dat deed Filippus.  
 

 
 

Maar dat niet alleen. Hij ging op zoek naar zijn goede 
vriend Natanaël, om die ook uit te nodigen. Hij ziet 
Natanaël onder een boom zitten, en zegt: “Wij heb-
ben hem gevonden”. Dat was niet helemaal juist, 
want één vers daarvoor staat dat het precies anders-
om was: Jezus had Filippus gevonden. 
 

Maar Filippus is nog niet uitgesproken: “Wij hebben 
hem gevonden over wie Mozes en de profeten ge-
schreven hebben: Jezus, de zoon van Jozef uit Naza-
ret”. De zoon van Jozef uit Nazaret. Dat klinkt theolo-
gisch ook niet helemaal in orde, toch? En wat Nazaret 
betreft… laten we dat half goed rekenen.  
 

Filippus nodigt Natanaël uit. Hij doet dat in drie zin-
nen, en van de drie dingen die hij zegt, zijn er twee-
eneenhalf fout. Maar Natanaël gaat mee en komt bij 
Jezus, en dan gaat de Geest er verder mee. 
 

Je kunt het allemaal heel moeilijk maken, maar dat is 
toch de kern: getuigenis. En een ‘getuigenis’ is wat 
anders dan een gelikt promo-praatje, of voor één 
keer per jaar net doen alsof je heus een heel hippe 
kerk bent. Het is ook niet een antwoord hebben op 
alle vragen. Het is veel simpeler: gewoon vertellen 
wat je weet, of denkt te weten – ook al klopt er niet 
veel van, zoals bij Filippus.  
 

Filippus vertelt enthousiast dat hij Jezus heeft ont-
moet en hij zegt: “Kom kijken!”. Ik denk dat kerk-
proeverij daar begint: ‘proef’ je dat iemand die je 
uitnodigt er echt wat mee heeft, dat hij of zij echt iets 
van waarde heeft gevonden in de kerk?’ 
 

Hans Hinkamp 
 

Startzondag 23 september 

Wat een gezellige, inspirerende, smakelijke Startzon-
dag. Na een mooie kerkdienst was er tijd voor ont-
moeting, een binnen en buiten activiteit (puzzels). 
Een smakelijk buffet (warm en koud) maakte het 
helemaal af! Complimenten voor de organisatoren, 
die er veel tijd aan besteed hebben! kkkkkkkkkkkkkkk 
Hulde! 
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“Freule van Dorth:  
Een allerneeteligst caracter” 
 
Onlangs heeft het Gelders Archief uit Arnhem 
filmopnames gemaakt in en om onze Johanneskerk. 
Hier ligt, zoals velen van u zullen weten, freule Judith 
van Dorth begraven. Onder bank 22 om precies te 
zijn. Wie was deze vrouw die bekend stond als een 
vrouw met een “allerneeteligst caracter” en een 
strijdbare orangiste. Zeg maar een moeilijke en 
lastige tante! 
 
In 1747 geboren en opgegroeid als dochter van een 
verarmde adellijke familie woonde ze op Huis ’t Veld 
bij Warnsveld. U hebt het vast wel eens gezien als u 
komende uit de richting Vorden de weg op rijdt van 
Zutphen naar Lochem.  
Het gezin had constant geldproblemen en de kleine 
Judith had het niet gemakkelijk. Als twaalfjarige werd 
ze “stiftjuffer” van het “Hochadeliche Damenstift”, 
een instelling waar voornamelijk meisjes van de 
verarmde adel zaten en waarvan werd verondersteld 
dat ze toch niet zouden trouwen: de familie kon 
immers de vereiste bruidschat  niet betalen. Lang was 
ze daar niet en het is ook niet met zekerheid te 
zeggen waar ze naar school is geweest. 
 
Als negentienjarige had Judith een verboden liefde 
met de advocaat en huisvriend Engelbert Crookius, 
die haar wilde bevrijden van de harde hand van haar 
ouders. Dat kwam haar op huisarrest te staan. Toen 
ze daarop van huis weg liep kregen haar ouders 
toestemming haar op te laten sluiten in een 
vrouwengevangenis.  
Uiteindelijk bleef ze ongetrouwd net als haar broer 
Gerrit. In 1789 kochten Judith en haar broer nadat ze 
een erfenis hadden ontvangen het toenmalige 
kasteel van Harreveld en gingen er wonen.  
In 1795 vielen de Fransen het land binnen die er met 
de patriotten voor zorgden dat de voorrechten van 
de adel werden afgeschaft.  
Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en de 
Bataafse Republiek was een feit. Aan de ene kant had 
je de Fransen en de patriotten en aan de andere kant 
de oranjegezinden, waartoe ook de Freule van Dorth 
behoorde. 
 
Het was 5 september 1799, gele donderdag. 
Oranjegezinde troepen vielen onder aanvoering van 
August Robbert van Heeckeren van Suideras de 
Achterhoek binnen vanuit Pruisen. Het werd een 
mislukking maar de freule van Dorth bleef strijdlustig.  
In Lichtenvoorde reageerde ze vol enthousiasme, 
toen er een patriot was doodgestoken Het werd 
uiteindelijk haar doodvonnis. Artikel 9 van de 

proclamatie van het Uitvoerend Bewind van 23 
augustus 1799.  
In het onrustige ambt Bredevoort waaronder Aalten, 
Dinxperlo, Lichtenvoorde en Winterswijk met hun 
buurtschappen vielen werd op 18 september 1799 de 
staat van Beleg uitgeroepen. Op 21 november werd 
ze ter dood veroordeeld door een rechtbank in 
Winterswijk. Zittend op een eenvoudige boerenkar 
werd ze daar de volgende ochtend naar de plaats van 
executie gebracht. 
 
Haar lichaam werd dezelfde dag naar Harreveld 
overgebracht. Weer een dag later werd na overleg 
tussen de commandant Heinsius, richter van der 
Meer de Walcheren en een gemeenteraadslid 
besloten haar te begraven in de Hervormde kerk te 
Lichtenvoorde. Dat gebeurde in alle stilte op zondag 
24 november om 6 uur ’s ochtends. 
 
1934. Tijdens werkzaamheden op de plek waar ze 
begraven zou zijn wordt een skelet gevonden. Zonder 
er veel werk van te maken werd alles in een grote kuil 
gedeponeerd en ging men over tot de orde van de 
dag.  
1936. Ds. Knottnerus uit Varsseveld betreurde de 
ondeskundige gang van zaken destijds zeer, maar 
kreeg tijdens restauratiewerkzaamheden een nieuwe 
kans. Deze keer waren er de nodige deskundigen bij. 
Hierbij werd geconstateerd dat zij een schot in haar 
achterhoofd had gekregen. Ze heeft volgens ds. 
Knottnerus steunend op haar handen nog 
geprobeerd zich op te richten en heeft toen het 
genadeschot gekregen. Feitelijk een bevestiging van 
wat na de executie al werd beweerd.  
Zij zou onderweg naar de plaats van executie psalm 
38 hebben gezongen. In de consistorie heeft ds. 
Knottnerus de aanwezigen nog die psalm 
voorgelezen. Iedereen was het er over eens hoe 
treffend haar omstandigheden in deze psalm naar 
voren kwamen. Hoe het karakter van deze vrouw ook 
was geweest. Toen haar einde naderde was er rust in 
haar. 
 
1999. De toren van de kerk wordt gerestaureerd, 200 
jaar na de gewelddadige dood van de freule van 
Dorth. Een jongeman op Spaanse sloffen leidt er een 
verslaggever van de krant rond. Tot diens verrassing 
blijkt dat de dominee van de kerk te zijn: ds. 
Hinkamp, aangenaam. Aan de muur wordt een 
plaquette bevestigd.  
 
Bron: ”Een allerneeteligst caracter”, Het leven van 
Judith van Dorth (1747-1799) van Hermine 
Manschot-Tijdink 
 
                                                                   Rinus te Kronnie 
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Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 
 
Op maandag 17 september was onze eerste middag 
voor ouderen na de zomerstop. Na een heel lange 
warme zomer waren we blij met de goede opkomst 
van onze altijd weer enthousiaste bezoekers.  
Onze voorzitster mevrouw T. de Bruijn opende de 
middag met een hartelijk welkom aan iedereen. Zij 
las een bewerking van Joh. 3 vers 14 met aansluitend 
een gebed. Samen zongen we daarna lied 293. 
We begonnen met een kopje thee of koffie en kregen 
daarna uitleg over de invulling van deze middag. 
Mevrouw De Bruijn vertelde hoe we samen deze 
middag, met elkaar, op meerdere plekken, een spel 
gaan spelen. Er hoeft geen winnaar uit te komen. Ga 
je gang en probeer met elkaar iets te doen. Of kijk 
naar elkaars resultaat of help waar nodig. Het allerbe-
langrijkste is dat we gezellig met elkaar omgaan en er 
samen een leuke middag van maken. Er waren ver-
schillende spellen: een kegelspel, punten- 
gooispel, ringwerpen, behendigheidsspel, bus-gooien 
enz. Veel van deze spellen kenden ze al wel van vroe-
ger. Iedereen was al snel aan het spelen en er kwam 
flink beweging in de zaal. Een pauze met even rust en 
een traktatie was voor de meesten ook gezellig. We 
zaten met z’n allen om een grote tafel en smulden 
van de petitfour. 
Daarna nog een ronde met wisselende spelletjes en 
steeds meer behendigheid. Een goede afwisseling om 
lekker te bewegen. Tot slot nog samen een drankje 
en de middag was omgevlogen. 
Mevrouw De Bruijn bedankte de aanwezigen voor 
hun inzet en hoopte dat iedereen het leuk had ge-
vonden. 
De volgende PVG-middag is op 8 oktober a.s. om  
14.30 uur in de Johanneshof. Deze middag zullen we 
een reisverslag zien van Truus en Flip de Bruijn . We 
hopen dat iedereen komt en meegeniet van deze 
bijzondere reis. 
  
    Een hartelijke groet namens alle PVG-medewerkers 

                                                                 Annie Bosman 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bijbelzondag 21 oktober 
 
In de landelijk opzet wordt dit jaar in kerken in Ne-
derland en Vlaanderen de Bijbelzondag gehouden op 
28 oktober. In onze Johanneskerk lopen we hier op 
vooruit. Zondag 21 oktober is er om een 10.00 een 
kerkdienst met medewerking van vrijwilligers van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
 

 
 

Bijbelzondag heeft dit jaar het thema ‘Met andere 
ogen’. We willen mensen uitnodigen op Bijbelzondag 
eens op een andere manier naar de Bijbel te kijken. In 
een Bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het 
eerste gezicht ziet. Deze zondag behandelen we het 
bekende verhaal van Bartimeüs (Marcus 10: 46-52). 
 

Hans Hinkamp 
 

Giften 

 

Ontvangen voor de PVG €10,= via mevrouw T. de 
Jongh; €10,= en €15,= via mevrouw I. Kuenen en  
€10,= via mevrouw T. de Bruijn. 
Ds. H. Hinkamp ontving €20,= voor de diaconie. 
Voor de ouderling bloemendienst €6,= via 
mevrouw R. Tieltjes en €20,= via de heer F. van 
Lochem. 
Mevrouw G. Braam ontving twee maal €10,= 
voor algemeen kerkenwerk. 
Hartelijk dank! 

 

Kledinginzameling 

 

Begin augustus heeft onze opkoper onze opslagruim-
te leeggehaald. De opbrengst van € 764,75 is op de 
rekening van de kerk gestort. Alle brengers veel dank! 
Wij vinden het beslist niet erg als we het, de laatste 
zaterdag van de maand, erg druk hebben. Dus wij 
staan ook in de toekomst weer voor u klaar. 
 
De kledinginzameling vindt plaats in de maand okto-
ber op zaterdag de 27e van 09.00 tot 12.00 in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
                                                           De kledingcommissie 

 

Eerstvolgende PVG-middag 
8 oktober om 14.30 uur 

In de Johanneshof 
Reisverslag dhr. en mw. de Bruijn 
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Dr. Jaap van Beelen classispredikant van nieuwe 
classis Gelderland Zuid Oost 
 
Het is zaterdagmiddag 1 september in Doesburg. Het 
zonnetje schijnt en er heerst een gezellige drukte in 
en om de Martinikerk in het centrum van deze 
hanzestad  aan de IJssel. 
Het is even voor drieën als Sjors en ik de kerk 
binnenlopen waar behalve veel genodigden ook 
toeristen het fraaie interieur bewonderen. 
Om drie uur gaan we zitten en de dienst kan wat ons 
betreft beginnen. Terwijl het orgel speelt babbel ik 
met de mevrouw naast me, die predikant blijkt te zijn 
in het Betuwse Eck en Wiel. Tien minuten later begint 
de dienst met een woord van welkom door de 
voorzitter van de nieuwe Classicale Vergadering,  
ds. Jan Hoogenhout. 

 

Aan de dienst waarin dr. Jaap van Beelen 
geïnstalleerd wordt als classispredikant van de 
nieuwe classis Gelderland Zuid en Oost gaat ook  
ds. Jaap Huttinga voor. De organist is Arjan Veen. Het 
is me niet duidelijk welk orgel hij bespeelt. De kerk 
heeft namelijk drie orgels. De organist heeft de 
gewoonte aan het begin van ieder lied steevast een 
uitgebreid voorspel te laten klinken. Dat verklaart, 
deels, waarom de duur van deze verbintenisdienst 
nog een hele zit blijkt te zijn. 

 

Sinds kort is Nederland classicaal heringedeeld in 11 
classes, dat waren er 74. 
De Classes in de Achterhoek werden  met de Betuwe, 
Arnhem, de Liemers en het zuidoosten van de 
Veluwe samengevoegd tot Gelderland Zuid en Oost.  
Iedere nieuwe classis heeft voortaan zijn eigen 
geestelijk leider. Voor de classis Gelderland Zuid en 
Oost is dat Dr. Jaap van Beelen, de man om wie het 
deze middag allemaal draait.  
Dat alles wordt duidelijk in een plechtigheid die 
wordt ingeleid door de schriftlezing uit Lucas 24 van 
de Emmaüsgangers.  
Er worden mooie woorden gesproken door de 
voorganger tot de aanstaande  classispredikant: 
”herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ 
eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft 
haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk. 
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf 
met het Woord van God, volhard in het gebed en 
vertrouw op de kracht van de Heilige Geest, en leef in 
het geloof dat wij met elkaar belijden”. Waarop de 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel klinkt. 
Bij de gelofte worden de zegenwoorden uitgesproken 
door de leden van het  Breed Moderamen dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van de ringen van de 
classis. Dan een lezing uit Handelingen 16: 1-14, de 
tweede zendingsreis van Paulus die wordt 
voorafgegaan door fraai orgelspel: Fuga uit “Wachet 

auf, ruft uns die Stimme” Opus 52 van Max Reger en 
uitgevoerd door de organist van die middag, Arjan 
Veen. 
Na de dienst krijgen we de gelegenheid de kersverse 
classispredikant en zijn echtgenote te feliciteren bij 
een hapje en een drankje achterin de kerk. 

 

De classes zoals Achterhoek Oost en Achterhoek 
West gaan voortaan als ring verder.  
Als Ring Achterhoek Oost zijn we onlangs als 
gemeentes bijeen geweest om te bespreken hoe we 
als ring elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. 
Voorgesteld is vanuit de werkgemeenschap van 
predikanten om een keer per jaar bij elkaar te komen 
als Achterhoek Oost en West met een spreker.  
Daarnaast een keer per jaar als ring Achterhoek Oost 
met een ruilbeurs om ideeën uit te wisselen. Er wordt 
al gefluisterd dat ze in Lichtenvoorde zo’n succesvol 
programma Vorming en Toerusting hebben, hoe 
doen ze dat daar toch? 
 
                                                                   Rinus te Kronnie 
 

Restauratie van de preekstoel 
 
Dit najaar wordt de preekstoel  gerestaureerd. 
De preekstoel  is zeer oud en werd in 1682 vervaar-
digd door Bartholt Huninck en de schoolmeester Jan 
van Leeuwen voor 90 gulden. 
Guus Lubbers en zijn zoon Wilco voeren de restaura-
tie uit. Het betreft met name reparatie van  de con-
structie, vastzetten van loszittende delen en het weer 
recht zetten . 
In de loop van de tijd is de preekstoel iets scheef gaan 
staan. 

 
De preekstoel is onderdeel van het rijksmonument en 
de restauratie valt onder het subsidiabel onderhoud 
van de kerk, zodat de kosten gedeeltelijk worden 
gedekt.  Het eigen deel kan dank zij het batig saldo 
over 2017 worden voldaan. 

Frits van Lochem 
                                                          penningmeester CvK 
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GELEUF ’T NO MAOR 
Noach 
Deur: Marijn Kraaijenbrink 
 
Kwart over zeven op zondagmorgen 
Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt 
Ben je al wakker pap? 
(bron: Marco Borsato; Dochters) 

Ik zeg teggen mien zönne van dri-j dat hie effen bi-j 
ons in bedde mag kommen liggen en dat hie wal een 
buuksken mag metnemmen. Hie kröp bi-j mi-j op de 
matrasse en hef een kinderbuuksken van ‘Noach’  
uut-ezocht dat wi-j eerder als deupgeschenk hebt 
ekreggen. Ik laes 'm veur en wi-j kiekt naor de mooie 
plaatjes van de ark, de raegen en de raegenboog. Een 
gezelleg begin van de dag! 
 
Dezelfde zondag schrief ik an dit verhaal van ‘Geleuf 
het noo maor’. Ik heb nog gin idee waor ik ovver zol 
können schrieven, totdat ik terugdenke an het 
veurlaesverhaal van vanmorgen:  
Noach…! Wat is dat toch een biezonder verhaal!  
Ik denk dat ik niet de enegen bun den as kind al was 
geboeid deur de verbeeldende kracht van dit verhaal. 
Het is een spannend verhaal, maar d’r zit ok nog 
zovölle laogen in het verhaal die i-j könt vergelieken 
met ons eigen laeven. Ik denk dat ik hier wal wat met 
kan, en gao d'r die middag met an 't schrieven: 
 
Ik stel de ark veur as ons eigen laeven. Wi-j bouwt 'r 
an, het is ‘onderweg’ en het hef steeds  onderhold 
neudeg. Noach waogden het an um zien eigen koers 
te varen en zich niet te laoten leiden deur andere 
mensen. Veur ons eigen laeven wille wi-j dit ok zo 
vake, maor daor is völle deurzettingsvermogen 
neudeg.  
Wi-j trotseert onzen ark op het woeste water: onzen 
welt. De zondvloed hef in het verhaal van Noach iets 
verschrikkeleks en desastreus. Zo gaon wi-j as mensen 
helaas nog vake met mekare umme: d’r heerst oorlog, 
armoe en piene. Het is niet altied aeven makkelek en 
d'r henk dan veur völle mensen een lange tied 
donkere wolken bovven hun. Toch probeer i-j een 
doel veur ogen te hollen veur baetere tieden en mo’j 
toch vertrouwen op het woeste water en kön i-j neet 
anders dan het te rooien met de mensen um ow hen. 
I-j hebt gelukkeg metgezellen in ow eigen laeven die 
metvaart. In het verhaal van Noach bunt dat naost 
familie ok een heleboel dieren: leeuwen, olifanten, 
tijgers, koeien, poggen, gietelingen, katekers en gao 
zo maor deur!  
Letterlek hebben wi-j natuurlek niet de dieren in 
onzen ark, maar figuurlek wal. Ik zal niet een helen 
opsomming maken, maor d’r bunt onmundeg völle 
sprekwoorden en gezegden met dieren die ow laeven 
könt weerspiegelen en die i-j könt metnemmen: een 

bezege bi-je, een pötjen met pieren, een eigenwiezen 
hond, een lui varken, een aap die uut de mouwe 
kump, een vrömde piel-ende, een hond in de pot, een 
koe die i-j bi-j de heurns vat, een pogge waor een 
tange op slöt of een schaop dat an 't drieten is. 
Ik kan d’r oneindeg met deurgaon, maor de strekking 
is dat elk dier zien eigen kracht hef en een  
bi-jdrage kan leveren aan ow eigen ark des laevens. 
Welke dieren heb i-j met in ow ark? 
 
En dan, nao een lange spannende tied, batert Noach 
met zien ark teggen de berg Ararat. 
As mense bereike wi-j ok een punt waor i-j al tieden 
naor toe wilt. Dat wil neet zeggen dat 't makkelek is 
of dat i-j het metene bereikt. Het vuult veuraf vaak 
wied weg of onmeugelek en dan kö-j d'r as een berg 
teggen opziene en mo’j soms het doel bi-jstellen. 
Maor zodra i-j Ararat nao ow vaart hebt bereikt, kö-j 
bergen verzetten! 

Noach stuurt nao een aantal waeken een raaf en een 
doeve de wereld in um de umgeving te verkennen. 
Zelf hebbe wi-j ok bepaalde mensen die wi-j als 
veurbeeld nemt of die wi-j als wegwiezer in ons 
laeven kunt gebroeken. Zie könt ons helpen um de 
juuste richting te bepalen in de hop dat ze ons een 
broekbaor handvat geft. In geval van Noach kwam de 
doeve terug met een teksken, waornao hie wist dat 
d'r argens in de buurt een teken van laeven zol 
motten waen. 

 

God löt dan an de familie van Noach een raegenbaog 
zeen! Ik vind de raegenbaog zelf een van de mooiste 
natuurverschienselen. Het is een prachteg 
kleurenspectrum en het lik heel biezonder.  
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Het zol veur Noach prachteg motten waen um dit te 
zeen nao zo’n lange tied van onzekerheid in donkere 
wolken en raegen. Zo is het met het laeven ok. De 
pittige tied die i-j eerst hebt ehad um dit punt te 
bereiken is opens veurbi-j. De raegen stopt, de 
wolken verdwient en nao raegen kump de 
zonneschien. I-j hebt dit doel bereikt en zeet 
waorveur i-j het allemaol hebt edoan.  
En: wie wet vind i-j ok dan nog den pot gold an het 
end van de raegenbaog! 

De een blif nog een hötte genieten van de 
raegenbaog die hie hef bereikt, de ander is d'r nog 
naor op zuuk en weer een ander is alweer bezeg met 
een verbaeterde of een ni-je ark. Die mensen wilt 
wieter, blieft ambities hollen en trekt weer dapper 
het woeste water op, de wiede wereld in. Zie gaot op 
zuuk naor een ni-j doel of een ni-jen raegenbaog in 
hun laeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ene is zeker neet baeter of slechter dan het 
andere. Het is net waor i-j ow pretteg bi-j vuult:  
bu-j tevraeden met wat i-j hebt, blief i-j liever nog 
effen zuken of duuk i-j weer het water in veur een ni-j 
avontuur? 

Mien zönne Sem hef dizze vrogge ochtend genoten 
van het verhaal van Noach. 
Ach, as kind vuult hie zich vast zelf een betjen een 
hoofdrolspöller in het verhaal. Gelukkeg mocht hie in 
dit verhaal de oldste zönne van Noach waen! 
Sem ruumt zien buuksen op en wi-j maakt ons klaor 
veur het ontbijt…. 

 
 
 
 
 
 

Noach in een nöttendop: 

Noach bouwt op verzuuk van God een holten ark. 

Een grote zondvloed zal namelek het laeven op 

eerde wegvagen. Maor de ark zal op het water 

drieven en onderdak bieden an Noach en zien 

familie en an twee leden (mennekes en wiefkes) 

van elke diersoort. 

Vanuut een raam löt Noach een raaf en daorna 

een reeks doeven los um te zien of het water op 

de eerde al een betjen wil opdreugen.   

God belaoft nao de zondvloed nooit meer de hele 
mensheid te vernietegen en plaatst een raegen-
baog as getugenis van zien ni-je verbond met de 
mensen. 



14  

 
 
Kliederkerk op 21 oktober 
 

Kliederkerk is een speelse activiteit voor kinderen en 
(groot)ouders of begeleiders. Het is gericht op kin-
deren van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor ieder-
een, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. Op het 
menu staat een creatief en eigenwijs programma, 
met een verhaal en afsluitend een gezellige maaltijd. 
 

 
 

De Kliederkerk gaat deze keer over het verhaal over 
de blinde Bartimeüs. Met enkele liedjes en video-
fragmenten kijken we naar dit verhaal en hoe we 
naar elkaar kijken. Aan ideeën geen gebrek. Knutse-
len, een spelletje, wat lekkers? Het zou allemaal zo-
maar kunnen. Maar wat het precies wordt? Dan is er 
maar één mogelijkheid: zelf komen!  
 
 

De Kliederkerk is op zondag 21 oktober, ‘s middags 
van 16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof. Om te we-
ten hoeveel mensen er komen is het handig je vooraf 
aan te melden. Graag naam en aantal personen 
doorgeven vóór 20 oktober, via het emailadres: kids-
kerk@gmail.com.  
De deelname is gratis. Je bent van harte welkom! 
 

Kliederkerk Lichtenvoorde 

 
Open Tafel 
 
Wilt u één keer per maand samen gezellig eten? 
Bij de ‘open tafel’ zijn weer enkele plaatsen vrij. 
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur  
staat de tafel gedekt in de Johanneshof. 
De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon. 
 
Aanmelden bij Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 
of Joke Lensink, tel. 06-30625906 

 
Agenda 
 
01 okt.  PVG vergadering  14.00 uur 
03 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
08 okt.  PVG middag   14.30 uur 
09 okt.  Vergadering KRM 09.30 uur 
10 okt.   Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Moderamen 19.30 uur 
11 okt.  V&T Hella v.d. Wijst 20.00 uur 
14 okt.  Concert Ensemble 
  Pierre Villette  16.00 uur 
17 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
18 okt.  VIT mantelzorg   19.30 uur 
19 okt.  Open Tafel  11.30 uur 
21 okt.   Kliederkerk  16.00 uur 
24 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
25 okt.   Bloemschikken   19.30 uur 
27 okt.  Kledingbeurs  09.00 uur 
31 okt.  Inloopmorgen  09.30 uur 

 
 
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 4 november 2018. 
Kopij moet uiterlijk maandag 22 oktober 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 7 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: kerk en Israël 
 
zondag 14 oktober 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 21 oktober 
Bijbelzondag thema: ‘met andere ogen’ 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: kerkradio 
 
zondag 28 oktober 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw De Bruijn 
deurcollecte: kia-werelddiaconaat 
 
zondag 4 november 
10.00 uur mevr. G. Braam 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: najaarszending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


