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Moeilijke woorden 
 
Soms gebruiken we woorden die heel ver-
trouwd zijn. 
Woorden gehoord van kleins af aan. In de kerk. 
Thuis. Op school misschien. Zonder nadenken 
hebben we ze een plekje gegeven. Ze horen bij 
ons, en bij het leven.  

En we denken de betekenis ervan te weten. Zo be-
kend toch? Zo vaak gehoord toch? 
 
Eeuwigheidszondag.  Een bijzondere zondag. Een 
zondag van stilstaan bij verdriet en gemis. Namen 
noemen van wie zijn gestorven. Troost zoeken bij 
God en bij elkaar. Kaarsen die branden, licht in het 
donker. Woorden gesproken. Woorden gezongen. 
Woorden als eeuwig en eeuwigheid. 
 
Eeuwig. Een woord al zo lang vertrouwd. Gehoord 
van kleins af aan. In de kerk. Thuis. Op school mis-
schien. Hoe vaak zullen we het al hebben gezegd. 
Gedachteloos misschien  in een zin als “Zij met haar 
eeuwige gezeur over alles”, of “Hij met die eeuwige 
grijns op zijn gezicht”. Wel een beetje met een men-
selijke maat, dat woordje eeuwig zoals hier gebruikt. 
Een beetje een gevoel van verveling dat het oproept. 
Eindeloos gezeur. Eindeloze grijns. Je bent er hele-
maal klaar mee. Met haar. En met hem. 
 
Eeuwig heeft ook een goddelijke maat. Eeuwig is een 
woord dat hóórt bij God. God die ook wel de Eeuwige 
genoemd wordt. God die is in eeuwigheid. Die er 
altijd al was, en altijd zal zijn. Dat kunnen wij hele-
maal niet begrijpen. Wij denken in tijd. In begin en in 
eind. Maar die eeuwigheid die met God te maken 
heeft kent, net als God, geen begin en geen einde.  
Ongelooflijk moeilijk. En toch geloven we het. Willen 
we het geloven. 
 
De Eeuwige. Hij was er al voor wij waren. En is er nog 
als wij niet meer zijn. Als wij hier niet meer zijn. Als 
wij uit de tijd gegaan zijn. De menselijke tijd. Als wij in 
de goddelijke tijd zijn. De eeuwigheid.  
 
Eeuwigheid. Tijd van God. Eeuwigheidszondag. Zon-
dag waarop we in gedachten mensen die ons zo lief 
waren geborgen mogen weten bij God.  In Zijn tijd 
ingegaan. Niet te verklaren met ons verstand. Daar is 
het te groot voor. Daar is het te groots voor. Geloven 
in de Eeuwige is vertrouwen. Vertrouwen dat Hij er 
is. En dat Hij er altijd al was. Dat Hij weet heeft van 
tijd en eeuwigheid. En dat Hij mensen draagt. Van nu 
aan tot in eeuwigheid. Eindeloos! 
       
 
 

 
 
 

Eeuwig 
 
Ik was er al 
voor jij bij mensen kwam. 
Voor jouw moeder 
je in haar armen nam 
had Ik mijn arm al  
om je heengeslagen. 
Mijn hand al uitgestrekt 
om je te dragen. 
 
Ik zal er zijn in 
blijdschap en verdriet. 
Ik ben er, wat 
je ook mag overkomen. 
Dag in, dag uit, 
je hele leven lang. 
Ik zorg voor je 
bij waken en bij dromen. 
 
En als een eind komt aan 
je tijd bij mensen, 
je weer terugkomt naar 
waar je begon, 
dan blijft Mijn arm nog om  
je heen geslagen. 
Mijn kind, Ik zal je 
eeuwig blijven dragen. 
 
    

 
 
 
 
                                                          marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Gelezen in het nieuws: ‘Voor het eerst meeste 
Nederlanders niet religieus’. Pijnlijke constate-
ring? Het definitieve begin van het einde voor 
kerken? Of is het de zoveelste smeuïge kop in 
een artikel in de media. In ieder geval stof tot 

nadenken.  
 

 
 

Maar één ding weet ik nu al: het zal niets afdoen aan 
mijn enthousiasme voor onze eigen geloofsgemeen-
schap. Want statistieken zijn één ding. de praktijk van 
de eigen situatie is een ander!  
 

Een voorbeeld. Als op Prinsjesdag door het kabinet 
gezegd wordt dat statistisch iedereen er gemiddeld 
‘iets’ op vooruit zal gaan dan weet je al dat de werke-
lijkheid niet voor iedereen zo rooskleurig zal zijn (en 
dat is het ook niet).  
 

Even een klein stukje wiskunde (mijn voorkeur voor 
exacte vakken op school verloochent zich nu eenmaal 
niet!). Als 1 op de 100 mensen er € 100,00 op vooruit 
gaat en de andere 99 personen er € 1,00 op achteruit 
gaan is er per saldo nog steeds € 1,00 vooruitgang. 
Dus statistisch is er een financiële vooruitgang. Maar 
als je kijkt naar het aantal personen die er voordeel 
bij hebben dan is maar één persoon, terwijl 99 ande-
ren er op achteruit gaan!  
 

 Nog een voorbeeldje. Als het in 99% van het land 
droog is en jij bent net op die andere 1%  dan heeft 
statistiek ook maar een beperkte waarde!. Dát dus 
even over statistiek. 

 
 
 

Zó is het ook met de uitspraak ‘de meeste Nederlan-
ders niet religieus’. Allereerst wil ik, als ik dergelijke 
berichtgeving hoor, graag de feiten weten. Dan blijkt 
het te gaan om een minderheid van 49,3%. Dus de 
uitspraak is toegestaan (al is het op het nippertje).  
 

Met religieus wordt in dit geval bedoeld dat men is 
aangesloten bij een georganiseerde geloofsgemeen-
schap. Als je echter kijkt naar de beleving van mensen 
dan is dat een ander verhaal. Want als mensen niet 
tot een georganiseerde geloofsgemeenschap beho-
ren wil dat niet zeggen dat men niet religieus is. Ik 
denk dat het antwoord anders zou zijn als je bijvoor-
beeld de vraag zou stellen: ‘Geloof je in iets? Geloof 
dat je er meer is dan onze zichtbare werkelijkheid?’   
 

Statistieken zeggen dus wel degelijk ‘iets’, maar het is 
nooit volledig. En al helemaal niet in de eigen per-
soonlijke situatie.  Als ik dan op zondagochtend rond-
kijk in onze Johanneskerk en daarna in de Johannes-
hof dan zie ik vooral veel enthousiaste mensen. Dan 
zie ik mensen die met elkaar begaan zijn. Dan zie ik 
dat gasten snel in de gesprekken onder de koffie be-
trokken worden. Dan zie ik dat diezelfde gasten (of 
nieuwkomers) onze kerk als een warme en open ge-
meenschap ervaren.  

Als ik rondkijk op onze eerste avond van Vorming en 
Toerusting dan zie ik een zaal vol mensen genieten 
van ‘Hella’s Verhalenhuis’, dan zie ik tranen van ont-
roering. Dan zie ik een warme ontmoeting van lief en 
leed en hoe geloof (religieus zijn?) zijn daar een soms 
onmisbare rol in speelt. En is dát niet waar het om 
gaat. Dát lijkt mij de moeite waard om samen vorm 
aan te geven: elkaar een hart onder de riem steken. 
Maar ook samen lachen en veel plezier hebben.  
 

Geloof valt niet zomaar in een statistiek te vatten. 
Want als er één persoon op aarde komt om orde op 
zaken te stellen dan is dat statistisch te verwaarlozen. 
Maar als die ene persoon nu net het verschil maakt 
dan kan dat een wereld van verschil maken. Het is 
maar hoe je het bekijkt! 
 

      met een (berekende) warme groet, Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Gedenken. 
Terwijl kerken leeglopen zie je bij rampen, bij ‘zinloos 
geweld’, steeds dezelfde patronen in de reacties van 
mensen in de omgeving van een catastrofe.  
Een golf van medeleven en solidariteit met de slacht-
offer(s) en de behoefte aan ritualisering van de emo-
ties, het verdriet en de rouw door het organiseren 
van stille tochten. Een collectieve rouwverwerking 
door het leggen van bloemen en het aansteken van 
kaarsen op de plekken waar slachtoffers de dood 
vonden en een behoefte aan woorden.  
Ik denk aan het grote verdriet toen jonge kinderen 
omkwamen bij een spoorwegovergang. Ook op die 
plek vele bloemen, knuffels en kaarsjes om medele-
ven te tonen, het verdriet te delen, en er voor elkaar 
te zijn. Er waren bijeenkomsten om woorden te ge-
ven aan de gevoelens van vele mensen. Woorden, die 
vroeger door velen gehoord werden in kerken, maar 
nu ook op andere plekken en je ziet de rol van de 
kerken steeds kleiner worden.  
Toch kan de kerk in zo’n situatie een grote rol spelen 
bij de vragen die dan leven bij mensen. De kerken 
hebben pastores die vanuit de geloofstraditie pasto-
rale aandacht kunnen bieden. De kerken kunnen deu-
ren openen en mensen een plek bieden om hun emo-
ties kwijt te kunnen, bijeenkomsten houden met 
slachtoffers en hun nabestaanden. 
Wat je ook ziet is dat er gedachtenis bijeenkomsten 
worden gehouden op begraafplaatsen waar ruimte 
wordt gegeven voor rouw, herdenken en her-inneren 
van dierbare overledenen. 
Er zijn gedachtenisbijeenkomsten in ziekenhuizen, in 
verpleeghuizen waar overleden dierbaren zijn ver-
zorgd en overleden. 
Ook in onze kerk is een gedachtenis bijeenkomst op 
de eeuwigheidszondag, dit jaar op 25 november. De 
namen van de overledenen van het afgelopen kerke-
lijk jaar, waarbij pastores een bijdrage geleverd heb-
ben aan het afscheid, worden genoemd en na het 
noemen van de naam wordt een kaars aangestoken 
met in gedachten de woorden: ‘De mensen van voor-
bij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, 
ze zijn met ons verweven. De mensen van voorbij zijn 
in het licht, zijn vrij.’  
Van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
Meeleven met 
- allen die een verjaardag, jubileum of iets bijzonders 
hebben kunnen vieren. In het bijzonder vermeld ik de 
verjaardag van Dhr. J. Maters die 28 oktober zijn 95e 
verjaardag mocht vieren.  En op vrijdag  9 november 
hopen dhr. en mevr. Maters, Patronaatsstraat 20-2, 
7131 CG hun 70 jarig huwelijksjubileum te vieren. 
Zaterdag 10 november bent u tussen 14.30 uur - 

16.30 uur van harte welkom dit met hen mee te vie-
ren in het Zwaantje.  
- allen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren, 
- hen die een medische ingreep moesten of moeten 
ondergaan.  
Tot slot  alle zieken thuis, in een verpleeghuis en de 
mensen die om hen heen staan, sterkte en Gods ze-
gen gewenst.  
Dit wensen we ook dhr. Gerrit van Lochem  die ge-
troffen is door een herseninfarct en die na een zie-
kenhuisopname voor revalidatie is opgenomen in het 
Roessingh te Enschede.   
Mocht er onder u iemand zijn die ’s avonds met Joke 
van Lochem mee zou willen rijden naar Enschede om 
haar man te bezoeken kunt u contact met haar op-
nemen op telefoonnummer 0544 - 37 41 20 
 
                                         Met een bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
 

Gebed van de maand 
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed. In 
de maand november staan we in de kerk stil bij men-
sen die we missen, hen van wie we afscheid moesten 
nemen. Soms kunnen we ons verloren voelen in ons 
eigen verdriet of onze zorgen. Daarom een gebed om 
de bemoediging van God. Het is een gedicht van Mi-
chèle Pintus: Heer, 'k heb U nodig 

  

Heer, 'k heb U nodig 
in goede - en slechte tijden 
Heer, 'k heb U nodig 
wilt U me toch weer leiden 

  

Heer, 'k heb U nodig 
in voor - en tegenspoed 
Heer, want alleen met U 
wordt middelmatig goed 

  

Heer, 'k heb U nodig 
sta weer aan mijn kant 
Heer, 'k heb U nodig 
grijp me bij mijn hand 

  

Heer, 'k heb U nodig 
kom weer in mijn leven 
Heer, want saam met U 
is mij alle kracht gegeven 

  

Heer, 'k heb U nodig 
kom in mijn zwakheid 
Heer, 'k heb U nodig 
ben tot overgave bereid 

  

Heer, 'k heb U nodig 
alleen U vult me aan 
Heer, wil aan Uw zijde 
weer verder gaan! 

bron: gedichtensite.nl 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13 november De heer R. Meijer 
    Johannes Vermeerstraat 22 
    7131 SB Lichtenvoorde 
    83 jaar 
14 november De heer W.G. Rutgers 
    Winterswijkseweg 39 
    7134 NC Vragender 
    75 jaar 
26 november De heer B.J.W. Smeitink  
    Scheidingsweg 21 
    7137 PA Lievelde 
    87 jaar 
1 december  De heer J.H. Lensink 
    Schatbergstraat 39 
    7131 AN Lichtenvoorde 
    75 jaar 
5 december  Mevrouw J.B.A. Ansink-Dieperink 
    Ds. Van Krevelenstraat 28 
    7131 BX Lichtenvoorde 
    85 jaar 
5 december  De heer G.W. van Lochem 
    Hofesch 23 
    7131 TC Lichtenvoorde 
    78 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uitloting obligaties  
 
Per 1 december 2008 heeft het college van kerk-
rentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per  1 
december 2018 conform de voorwaarden de zesde 
aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsge-
vonden. 
 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een  0  is, zijn vanaf 1 december 
2018 betaalbaar met de opgebouwde rente. 
 
De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is €  62,50 voor elke ingeleverde obli-
gatie eindigende op nummer 0.  
 
De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op vrijdagavond 30 november a.s.  
tussen 19.00 en 20.00 uur tegen contante betaling of 
afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling 
binnen drie  dagen per bankoverschrijving. 
Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opge-
bouwd. 
 
De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn.    
 
                   Namens het college van kerkrentmeesters 
                                  Frits van Lochem, penningmeester 
 

 
 

november 
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Kerkenraadsvergadering van  
17 oktober 2018 
 

- PVG 
De kerkenraad ontvangt periodiek een werk-
groep, die in onze gemeente werkzaam is. De 
bedoeling is om informatie te geven en van ge-

dachten te wisselen. Vandaag is het bestuur van de 
PVG uitgenodigd. De voorzitter mevrouw Truus de 
Bruijn vertelt dat de zorg is dat er geen senioren bij-
komen, maar alleen af gaan. Een oproep en een brief 
aan alle 75-jarigen heeft voor enkele jaren niets op-
geleverd. De groep, die komt, vindt het gezellig. Er 
komen momenteel gemiddeld 20 personen. Ook ou-
deren hebben veel te doen en er wordt veel overal 
georganiseerd. Ouderen voelen zich niet altijd meer 
verbonden met de kerk en dus ook niet met de PVG. 
Meer publiciteit via aanplakbiljetten hier of elders 
wordt door het bestuur nader bezien. Het program-
ma is rond te krijgen met nuttige en zinnige onder-
werpen. Wel moet dit betaalbaar blijven. De voorzit-
ter Sjors Tamminga wenst de PVG veel sterkte en 
Gods zegen toe.     

 

- Diaconie. 
De jaarrekening 2017 heeft ter inzage gelegen. De 
kerkenraad stelt de jaarrekening vast. 
De begroting 2019 houdt rekening met lagere pacht-
opbrengsten door aanpassing van de regionormen. 
De kerkenraad stelt de begroting voorlopig vast. Ter 
inzagelegging volgt, waarna in de volgende vergade-
ring de definitieve vaststelling kan plaatsvinden.  
    

- Kerkrentmeesters 
De jaarrekening 2017 heeft ter inzage gelegen. De 
kerkenraad stelt de jaarrekening vast.  
De begroting 2019 kent een tekort van € 12.495,-. 
Oorzaken zijn tegenvallende huuropbrengsten en 
hogere pastoraatkosten. Trendmatige verhogingen 
bij overheid en bedrijfsleven werken door. De ker-
kenraad stelt de begroting voorlopig vast. Ter inzage-
legging volgt, waarna in de volgende vergadering de 
definitieve vaststelling kan plaatsvinden.  
Een belangrijk punt is de nazorg kerkbalans 2018. 
Kerkbalans 2018 is geanalyseerd en er zijn twee 
groepen uitgehaald. De eerste groep betreft degenen 
die geen toezegging hebben gedaan en de tweede 
groep jongeren.  
Na bespreking in het college van kerkrentmeesters en 
in de werkgroep communicatie is voor deze twee 
groepen een drietal brieven aangemaakt. 1. starters, 
2. degenen, die dit jaar en vorig jaar niet hebben 
gegeven en 3. de groep, die al heel lang niet meer 
heeft bijgedragen. Het zijn vriendelijk gestelde brie-
ven, waarin we aangeven dat we graag willen dat 
deze mensen lid blijven, maar dan wel graag zien dat 
er ook een bijdrage komt. Wil men geen bijdrage 

geven dan wordt in overweging gegeven om het lid-
maatschap op te zeggen. In de brief is tevens een 
uitnodiging voor de kerkproeverij ingevoegd.  
Het is de bedoeling dat de ouderlingen en wijkcoör-
dinatoren de brief overhandigen. Voor degenen, die 
niet kunnen bijdragen, wordt een ander traject ge-
volgd. Elders in dit blad geven de kerkrentmeesters 
hierover nadere informatie, alsmede een eerste aan-
kondiging van kerkbalans 2019.      

 

- Privacywetgeving  
Het in de vorige vergadering besproken privacyre-
glement op een enkel punt aangepast.  We proberen 
alles volgens de regels te doen. De vermeldingen van 
verjaardagen vanaf 75 jaar in het kerkblad en op de 
website wordt vooraf aan betrokkenen voorgelegd en 
om instemming gevraagd. De informatie staat op de 
website.      

 

- Jeugdwerk  
Gaatske Braam heeft de mensen, die de kinderne-
vendienst verzorgen, bijeengeroepen en alles uitge-
legd. Er zijn geen nieuwe namen ontvangen. De men-
sen van de kinderoppas worden nog bijeengeroepen. 
Roosters worden gemaakt.     
De kliederkerk zal ook dit jaar weer eenmaal per 
kwartaal zijn. 

      

- Vacatures 
Frits Schutten wil doorgaan. Het vinden van een 
nieuwe diaken (vacature Marion Houwers) en kerk-
rentmeester (vacature Gerard van Lochem) is nog 
niet gelukt.  
 

- Bij de kerkdiensten. 
Er wordt tevreden teruggeblikt op de startzondag. De 
datum van volgend jaar wordt nog bepaald bij het 
vaststellen van het rooster erediensten voor volgend 
jaar. 
De kerkproeverij is op 11 november. In de Johannes-
hof liggen vele kaartjes om iemand uit uw omgeving 
uit te nodigen om eens mee te gaan naar de kerk. 
Neem ze mee om mensen uit te nodigen.     
Eeuwigheidszondag is op 25 november. De uitnodi-
gingsbrief is gereed voor de nabestaanden, alsmede 
het kaartje bij de kaars. De cantorij verleent weer 
haar medewerking.  
De kerstnachtdienst is in voorbereiding in een werk-
groep. Medewerking zal verlenen het koor Multiple 
Voice uit Aalten. De Top-2000 dienst staat op het 
rooster voor 20 januari 2019.    

 

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

                                              Flip de Bruijn, notulist 
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De diaconie heeft het volgende project onder-
steund: 
 
Kerk in actie,  
tsunami en aardbevingen Sulawesi 
Een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi 
heeft zeker 1570 mensen het leven gekost. Het ram-
pencentrum verwacht dat het dodental de komende 
dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporgani-
satie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met 
het verlenen van de eerste noodhulp. 
In de stad Palu, met zeker 350.000 inwoners, is een 
strandfestival aan de gang, als er een aardbeving 
plaatsvindt. Een tsunami met een golf van twee me-
ter hoog raast over het land. Lokale partners van Kerk 
in Actie verlenen eerste hulp. Samen met de Indone-
sische overheid brengen ze de situatie in kaart en 
proberen ze de communicatie op gang te brengen. Er 
is nu al een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, 
schuilplaatsen en medische ondersteuning. 
 

 
 
Vervoer van hulpmiddelen en communicatie blijken 
lastig. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en 
stroomvoorzieningen zijn beschadigd. Lokale kerken 
en hulpverleners pakken hun rol en nemen de eerste 
noodhulp op zich. De kerken in Palu zijn open voor de 
opvang van vluchtelingen/daklozen. In andere delen 
van Indonesië komen kerken samen voor gebed en 
troost.  
 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/tsunami-en-
aardbevingen-sulawesi-indonesie#more-info  
 
Deurcollectes november 
 
4 november Najaarszendingsweek (KIA) 
 
Meer kansen voor inheemse bevolking 
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden 
naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerke-
lijke organisatie die zich inzet voor interculturele en 
interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-
inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt 
inheemse volkeren daarnaast op het gebied van on-
derwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt 

veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroor-
delen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met 
uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een 
brug zijn tussen inheemsen en niet- inheemsen, en 
de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse 
volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen 
binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs 
meer te weten komen over de inheemse bevolking. 
Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken.  
Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over 
de lesstof en materialen. 
 
7 november Verwarming 
 
11 november Binnenlands diaconaat (KIA) 
 
Perspectief voor (ex)gedetineerden 
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun 
straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt 
moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exo-
dus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- 
en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun 
leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus 
kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor 
wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 
1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - wer-
ken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in 
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek 
aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij 
daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en 
hun familieleden. Collecteert u mee om 
(ex))gedetineerden perspectief te bieden tijdens of 
na hun gevangenschap? 
 
18 november NBG  
 
25 november Eigen project diaconie (Ethiopische 
vrouwen)  
 
 
Opbrengsten collectes september 
 
2-sep    Miss. werk en kerkgroei (PKN)  € 50,60  
9-sep    Jeugdwerk (PKN)   € 42,39  
16-sep Vredesweek (PKN)   € 69,00  
23-sep Koffie Johanneshof   € 88,67  
30-sep Herold                  € 108,65 
     
                                                         Namens de diaconie 

Jeroen Wildenbeest 
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Boerenwijsheid en duurzaamheid       
 
Dr. Ton Duffhues  donderdag 15 november 
2018 
 
Over boeren en tuinders en de land- en tuin-
bouw is veel te doen in onze samenleving. 
Voedsel, natuur, landschap, klimaat, duur-
zaamheid, het zijn onderwerpen die ons alle-
maal bezig houden. Dit geldt in het bijzonder 

voor boeren en tuinders.  
 

Het Griekse woord voor boer is ‘georgos’ en de oer-
betekenis hiervan kent twee aspecten. De boer is 

schepper, hij creëert iets 
nieuws in de vorm van 
voedsel, landschap etc. 
De boer is tegelijkertijd 
hoeder en beschermer: 
hij zorgt voor mens, dier, 
plant en bodem. Alles bij 
elkaar is de boer de dra-
ger van wat eeuwenlang 
met de term ‘agricultuur’ 
werd geduid: een manier 
van leven waarbij de 

verbondenheid met alles wat de schepping te bieden 
heeft centraal staat.  
 
Op deze avond gaat dr. Ton Duffhues in op de actua-
liteit van het boerenleven. Hij zoomt in op de vraag-
stukken en dilemma’s waar boeren mee worstelen, 
maar ook op de oplossingen die de land- en tuin-
bouw heeft voor maatschappelijke vraagstukken.  
 
Met het begrip ‘Boerenwijsheid’ houdt hij boeren én 
burgers, agrarische sector én samenleving graag een 
spiegel voor. Welke ‘waarden van het land’ staan bij 
boeren/boerinnen centraal? Hoe zit dat bij bur-
gers/consumenten? Hoe zit dat bij u? Welke bruggen 
kunnen we slaan en welke verbindingen kunnen we 
maken, ook in deze regio en in deze gemeenschap? 
 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-  

U bent van harte welkom! 

Leiding  Dr. Ton Duffhues 

Locatie  Johanneshof 

Datum  donderdag 15 november 2018 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Info   Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: 

sjors.tamminga@kpnmail.nl  

 

Dankdag 7 november kerkdienst 
Aanvang 19:30 uur 
 
Naar goed gebruik is er op Dankdag en Biddag, om 
19.30 uur, een kort avondgebed in de Johanneskerk. 
Na de kerkdienst staat de koffie klaar in de Johannes-
hof. Daarna is er aandacht voor een speciaal onder-
werp.  
 
U bent van harte welkom, zowel in de kerk als in de 
Johanneshof. Maar u bent natuurlijk ook vrij om een 
van beide onderdelen te bezoeken.  
 

Dankdag  woensdag 7 november 2018 
Wijsheid in kleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema 
verdiept zich al jarenlang in de joodse mystiek, 
waarbij de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet een 
belangrijke rol spelen. Zijn project 'Wijsheid in kleur' 
bevat bij elk van die letters een schilderij. Daarbij 
vestigt hij o.a. de aandacht op de betekenis van de 
afbeeldingen en wijst hij op zijn specifieke kleurkeuze 
daarbij.  
 

We kijken naar een aantal inspirerende afbeeldingen 
en zoeken naar de betekenis achter de afbeeldingen. 
De leiding is in handen van ds. Hans Hinkamp.  
 
Aanvang: 20.30 uur.   
 

Koffie en toegang gratis. 
 

U bent van harte welkom! 
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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.  
 

 
 

Doe eens gek...  
 

Op de 11e van de 11e is het zover: de Kerkproeverij. 
De datum is verbonden met carnaval, een feest waar-
in mensen zich verkleden en anders voordoen dan ze 
zijn (of is dát juist wie ze zijn?). Wij denken dat juist 
de kerk een plaats kan zijn om jezelf te zijn, of tot 
jezelf te komen. Daarom zeggen wij, te midden van 
alle drukte in onze samenleving, ‘Doe eens gek...’ en 
kom even onthaasten in de kerk. Of kom naar deze  
dienst om na afloop anderen te ontmoeten of bij te 
praten in een ontspannen sfeer. Iedereen is welkom! 
 

Nu is iedere kerkdienst vrij toegankelijk én vrijblij-
vend. Maar deze keer hopen we echt van harte dat er 
een gezellig weerzien is, of een hartelijke kennisma-
king. We horen vaak dat er in de kerk nooit wat ver-
andert. Maar de kerk van nu is al lang niet meer de 
kerk van twintig jaar geleden of zelfs tien jaar gelden. 
Al met al de moeite waard om dit zelf te ervaren.  
 

Als voorbereidingsgroep zijn de afspraken gemaakt 
voor een wat ons betreft heel aansprekende dienst. 
Het kleinkoor Second Edition is al druk aan het repe-
teren en samen hebben we mooie liederen uitge-
zocht. Wie het koor kent weet dat het een feest is om 
naar te luisteren. Wie het koor (nog) niet kent? Kom 
en overtuig jezelf.  
 

 
 

Daarnaast zijn er veel gemeenteleden die meewerken 
aan deze Kerkproeverij, vóór of achter de schermen. 
Natuurlijk zijn we heel benieuwd of de oproep om te 
komen ook gehoor vindt. Het is een heel mooie gele-
genheid om een keer een kijkje te komen nemen.  
 

In een mooie popsong van de zangeres Lady Gaga 
(Million Reasons) zingt zij dat er soms misschien wel 
een miljoen redenen te vinden zijn om bij iemand (of 
ergens) weg te gaan. Maar belangrijker dan dat is dat 
er soms maar één goede reden nodig is om te blijven 
of terug te keren. Wij hopen dat deze Kerkproeverij 
net die ene reden is om te komen! 
 

Graag tot ziens! 
 

Eeuwigheidszondag 2018  
 

Zondag 25 november 2018 is het Eeuwigheidszondag, 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de 
zondag waarop in onze kerk in het midden van de 
gemeente de namen worden genoemd van hen die 
van ons heengingen in het jaar dat achter ons ligt. 
 

Wij noemen hun namen en steken kaarsen aan om 
hen te gedenken. Nabestaanden kunnen een kaarsje 
aansteken aan de paaskaars, omdat we mogen gelo-
ven dat de dood niet het laatste woord heeft. De 
Paaskaars is het symbool van de overwinning van het 
leven over de dood door Jezus Christus.  
 

 
 

Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de 
Cantorij onder leiding van de heer  Johan Meerdink. 
Voorganger in de dienst is ds. Hans Hinkamp. Kerke-
lijk werker Gaatske Braam-Posthumus is dit jaar ver-
hinderd vanwege een gelijksoortige dienst in haar 
andere gemeente in Hengelo (Overijssel). 
 

Voor de kleinste kinderen is er oppas. Voor oudere 
kinderen is er na het moment van gedenken in de 
kerkdienst kindernevendienst, waar ze op een eigen 
wijze vorm geven aan dit onderwerp. Na de dienst is 
er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad. 
Kerkelijk werker Gaatske Braam - Posthumus  

ds. Hans Hinkamp 
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Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 
 
Maandagmiddag 8 oktober was er een ouderen- 
middag  die deze keer verzorgd werd door onze voor-
zitter mevrouw Truus de Bruijn en haar man Flip. Zij 
hadden een reisverslag gemaakt met de naam “Op 
zoek naar het Noorderlicht”. De reislustigen onder 
ons zaten meteen al op het puntje van hun stoel!   
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een 
overdenking: “Wees vastberaden”  
Daarna zongen we samen gezang 456. 

Zij wenste iedereen daarna veel kijkplezier en gaf het 
woord aan de heer Flip de Bruijn die veel werk had 
verricht om alles te kunnen presenteren via de bea-
mer. De prachtige reis maakten ze vanaf de stad Ber-
gen in Noorwegen via de westkust en door de fjorden 
naar het noordelijkste puntje van Noorwegen tot aan 
de grens van Rusland bij de plaats Kirkenes. De reis 
was in totaal 4600 km lang en duurde 11 ½ dag. Hun 
boot heette de “Nordlys”. De financiële basis voor 
deze reis wordt verstrekt door de toeristen. Hierdoor 
kunnen vele bewoners vervoerd worden naar hun 
familie of werk.   
Deze route, langs fjorden en prachtige havenplaatsen 
wordt internationaal gezien als de mooiste zeereis ter 
wereld. Het is een sneldienst voor vracht en passa-
giers sinds 1893. Bij elke haven stopt men om te la-
den en lossen. Er zijn 12 schepen die deze route va-
ren en elke keer doen  ze 34 havens aan. De zomer- 
en winterroute zijn iets verschillend. In de zomer zijn 
de mogelijkheden meer uitgebreid. De beelden die 
we van de  prachtige kusten en fjorden, zeevogels en 
havens zagen waren zeer indrukwekkend.  Alle ha-
vens blijven ook in de winter doorgaans ijsvrij vanwe-
ge de warme golfstroom.  
Elke dag kwam er vers eten aan boord en er werden  
zoveel mogelijk producten geserveerd uit de streek 
waar men dan aan wal lag. Erg prijzig waren alcoholi-
sche dranken.  
Ze bekeken ook steeds steden die langs de route 
lagen. Bijzonder was de stad Alesund die in 1904 door 
brand was verwoest en daarna weer geheel in Ju-
gendstil werd herbouwd. Ook Trondheim was een 

prachtige stad, de grootste stad in de fjorden en 
vroeger de hoofdstad van Noorwegen. Tijdens het 
passeren van de Noordpoolcirkel werd dit belangrijke 
moment gevierd met de passagiers. Er werden certi-
ficaten uitgedeeld aan de aanwezigen.  
Daarna passeerden ze de Lofoten met de hoofdstad 
Svolvaer. Hier zag men het drogen van kabeljauw aan 
lange rekken. Dit is ook een belangrijke inkomsten-
bron voor de omgeving. Het bijzondere natuurver-
schijnsel het noorderlicht zagen ze ook enkele keren. 
Soms heel vaag en soms wat duidelijker.  
De noordelijkste zeehavenstad is Hammerfest en 
daar doen vele legendes de ronde. Veel daarvan gaan 
over trollen en deze zijn zeer  geliefd bij de bevolking. 
Hierna  ging de  reis naar het einddoel de laatste 
plaats Kirkenes op de grens met Rusland. Het was er 
koud en  er was niet veel te beleven. Vervolgens kon 
men aan de terugreis beginnen en bij terugkomst in 
Bergen hadden de passagiers een geweldige reis ach-
ter de rug. 
Aan boord waren onderweg ook genoeg bezigheden 
voor de mensen georganiseerd. Men kon lezingen 
volgen over de Noorse cultuur, het noorderlicht, de 
Vikingen enz. enz. Of natuurlijk even lekker bijkomen 
van wat  men had beleefd. 
 
Voor de aanwezigen was het een prachtige middag  
het was natuurlijk heel fijn dat we dit samen konden 
zien. Daarvoor kregen Flip en Truus ook een welge-
meend applaus en werden er bloemen en een gift 
aangeboden door Annie Bosman. 
Iedereen werd een wel thuis toegewenst en tot de 
volgende PVG-middag op 12 november a.s.  
 
 
 
           Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                         Annie Bosman 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Eerstvolgende PVG-middag 
op 12 november om 14.30 uur. 

Optreden van de heer v.d. Meulen 
“Anders nog iets” 

anekdotes 
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Actie Kerkbalans 2019 
 
In dit novembernummer van ons Kerkblad ‘Op Weg’ 
vraagt het College van Kerkrent-meesters alweer uw 
aandacht voor de Actie Kerkbalans in januari 2019. 
Allereerst willen we nogmaals alle gemeenteleden, 
die hebben bijgedragen aan de actie van dit jaar 2018 
hartelijk dankzeggen voor hun bijdragen!  Het resul-
taat van die actie bedroeg ruim  
€ 73.000,= en is daarmee een fractie hoger dan in 
2017. Wij hopen natuurlijk dat we die positief stij-
gende lijn ook in 2019 kunnen realiseren.  

 
In de afgelopen tijd zijn we in de werkgroep Kerkba-
lans nog druk bezig geweest met ‘nazorg activiteiten’ 
van het huidige jaar 2018. We hebben de leden, die 
in de afgelopen jaren geen bijdrage hebben toege-
zegd, gewezen op de verantwoordelijkheid die wij 
allen hebben voor het instandhouden van onze kerk-
gemeenschap. Deze kerkleden hebben een brief ont-
vangen met het verzoek (weer) wel bij te dragen en 
zijn tevens uitgenodigd voor de ‘Kerkproeverij’ dienst 
van 11 november, deze maand. 
We zijn echter ook we al weer begonnen met de 
voorbereidingen van de Actie Kerkbalans 2019 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              

 
 
 
 
 
In de periode van 19 januari t/m 2 februari komen 
onze vrijwilligers weer bij u ‘aan de deur’ om u de 
envelop te overhandigen met daarin ons verzoek om 
uw jaarlijkse bijdrage toe te zeggen. 
Uw bijdrage is onmisbaar om de kerk in stand te 
houden en om alle activiteiten en kerkelijke evene-
menten te kunnen bekostigen. In de kerk houden we 
elkaar vast in het geloof en verbinden we ons met de 
mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker  
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die ver-
bindt.          
 
Het is onze belangrijkste doelstelling om meer kin-
deren, jongeren en gezinnen te betrekken bij de ker-
kelijke evenementen. We willen ook graag meer 
stappen ‘naar buiten’ zetten, met activiteiten voor 
het hele dorp. Initiatieven zoals een eigen Lichten-
voordse Passion, de ‘Kliederkerk’ voor kinderen én 
hun (groot)ouders, waardevolle lezingen en een ei-
gen ‘Kerkcafé’ voor jonge mensen.  
Onze Johanneskerk en de Johanneshof is op de zon-
dag, maar ook op alle andere dagen van de week een 
plaats van ontmoeting, bezinning en van inspiratie.  
Er is voor elk wat wils!  
Het zou echt jammer zijn wanneer u de kans zou la-
ten schieten om van tijd tot tijd eens deel te nemen 
aan onze bijeenkomsten en activiteiten. U zult dan 
merken hoe aanstekelijk gezellig het kan zijn! 
 

                        Het College van Kerkrentmeester 
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 GELEUF ’T NO MAOR 
 

 
Het mooie van een rubriek  as “geleuf et no maor” is, 
dat der verschillende schrievers bunt met verschil-
lende steilen van schrieven.  Het ene sprök ow an en 
et ander völle minder. Net as domneers zak maor 
zeggen. Ik zal bevoorbeeld neet gauw ovver mien 
eigen leaven of ovver mien gezin proaten.  Et is neet 
dat et allemaole privacy is, moar normaal gesprokken 
völt der in miene ogen neet zo völle  ovver  te schrie-
ven. Dit kear vin ik et iets anders  en veur at et echte 
verhaaltjen begunt gef ik ow iets veur informatie, 
umdat der helaas iets is gebeurd waor ik neet an wil 
verbi’j goan. 
 
In april is onzen zoon Jeroen bi’j een verkearsongeluk 
ovverleden. He mocht maor 19 jaor old worden. I’j 
zölt begriepen dat dit enorm völle verdreet en gemis 
met zich met breg en met dit gegeven ku’j et volgen-
de verhaaltjen laezen.  
 

 
 
Gerard (of Herman? ) 
 
Begin juni mogge wi’j van NooTzaak een muziek-
dienst met et thema “bakkie troost” verzorgen. 
NooTzaak is een stel amateur-muzikanten wiet zo no 
en dan ne kerkdienst muzikaal umlijst, zoat ze dat zo 
mooi zegt. Wi’j probeert dan altied andere muziek te 
laoten heur’n,  zoas ne blues, pop of een ander be-
kend nummer wat toevallig bi”j et onderwarp van de 
dienst past.  Soms make wi’j ok zelf nummers in ’t 
plat.  Alles kan at et maor iets raakvlakken hef met et 
thema van de dienst.  Et thema  “bakkie troost” gaf 
ons de vri’jheid um van alles te spöllen, van Blöf tut 
Venice, van de dree J’s tut Pearl Jam.  
I’j snapt dat dee troostliederen veur mi’j neet makke-
lijk wazzen um te spöllen zo vlak nao april. Ik wol 
earst neet met doon, maor muziek is ok wal waer ne 
mooie uutlaodkleppe . Ik wasse neet een enigen wiet 
der meute met hadden want onder et spöllen zag ik 
dat der verschillende  kerkgangers  met rooie ogen 
zatten te luuster’n . Ik zag kearls op ziet lönnen um 
ne zakdook uut tesse te halen en vrouwleu wiet, um 
de zelfde raeden,  in et tasjen zatten te moggelen. 
Neet dat dat ons doel was maor de nummers wazzen 
der gewoon nao. Ondanks dat et veur mien zwaor 
veel, was et ne arg mooien dienst. Nao de dienst wok 
koffie drinken in de hal, maor daor sprokken mien te 
völle mensen an en toen “vluchtten” ik maor waer in 
de kerke, um mienen versterker en gitaarspul op te 
ruumen.  Opens kump der ne vaag  bekenden man op 
de earste banke van de kerke zitten. Ik geleuf dat he 
Gerard heet, maor et kan ok Herman waen.  Veuruut, 

wi’j neumt um Gerard.  
He begon te praoten: “et was mooi, allebastend 
mooi.  Ik snap neet da’j et al waer kunt nao april.  Ik 
wet wal ho of i’j ow veultnao zoiets, en dan drek al-
waer muziek maken”.  
Ik keke um een betjen schaopachtig an want zo te 
heurn kennen he mien baeter as ik um. 
“ja” zei Gerard; “ik wette der alles van. Mien dochter 
is ok verongelukt , ruum 15 jaor gelean, 15 jaor en 
dree maond um precies te waen”.  
Dan hebt ze et altied ovver rouwwverwarken maor 
rouw verwark i’j neet. I’j leart der met laeven, maor 
kwiet worden do’j et neet. En eigenlijk wil ik dat ok 
gaa neet. I’j koestert et een beatjen want et heurt bi’j 
ow. I’j mot allene oppassen da’j ow kind neet allene in 
vedreet herinnert want der wazzen natuurlijk völle 
maer mooie momenten. Maor juust deurme is et ok 
zo verrekte moeilijk a’j no zonder den enen wieter 
mot. I’j veult ow net geamputeerd,  i’j könt wal wieter 
laeven maor der mist altied wat asof ow laeven neet 
maer compleet is.  
 
Ik  leet de gitaar spullen maor effen liggen want Ge-
rard  verwoorden  precies wat ik ok veulen.  
“Ïk mot eigenlijk neet ovver mien zelf praoten maor 
der zölt der ow no wal zat vraogen ho of et met ow 
geet.  Geleuf mien maor ; ovver ne maond of wat is et 
heel anders De weld draait gewoon deur.”   
“Ik snap neet daj et kunt” zei Gerard nog een kaere.  
Ik zeie dat et ok neet vanzelf ging en dat ik ok wal een 
betjen wantrouwend  was e’worden, op et leaven en 
ok in et geleuf.  “Oh dat had ik ok” zei Gerard ”Dan  
bid i’j  veur owwe blagen dat et eur good geet en dan 
völt der zo maor ene tussen hen. En et is neet allene 
et verdreet van den enen wiet der neet  maer is  maor 
ok et verdreet van de anderen wat ow sloopt. Nae , i’j 
wordt der doodmeu van”. 
 
Ik vroge ho of hee dat wantrouwen waer kwiet was 
eworden. “ Ach “  zei Gerard  “Ik zeie jo al dat de weld 
gewoon deur draait en ik worden steeds  cynischer en 
helligger op alles en iederene.  Tut ik op ne kaere in 
de kantine van AZSV ston en ton kwam der ne team-
leider van de C5 of zo  naost mien staon. Zonne 
bouwvakker met grote vuuste en weinig weurde. Den 
vroog mien ho of et met mien ging. Ik  draaien de 
plate wear af van dat wi’j den draod waer oppakken 
en toen zeg hee: Dat vraog ik neet, ik vraoge …Ho 
geet et met ow?... Ik wil waeten ho of et met ow geet 
want volgens mien geet et neet zo besten heb I’j den 
draod nog lange neet op e’pakt. Wi’j hebt wal ander-
hal uur e’praot en ok duftig e’dronken.” Gerard gröl-
len een betjen  “Ho is et meugelijk dat zo iemand 
owwe ellende herkent terwijl mensen wiet völle dich-
ter bi’j ow staot nargens maer ovver praot.  Ik gleuve 
neet zo in engelen maor zo no en dan kom i’j der toch 
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wat teggen.  Mensen wiet ow waer effen  bi’j de 
kladden griept en ow ontspoorde leaven waer op de 
rails zet. Ik holle et der maor op dat dee  dan van ho-
gerhand op mienen weg bunt e’stuurt. Maor dat be-
tekent ok dak zo no en dan zelf ok een ander , bij wie-
ze van spreaken in et nekvel mot pakken um hum of 
heur uut de ellende te trekken”.  
 
Met rooie deurlopen ogen redde ik een hörtjen  later 
naor huus hen. No dree maond later mok zeggen ak 
toch al wat engelen op mienen weg hebbe troffen. 
Mensen dichte bi”j maor ok mensen  uut onverwach-
ten hook. Ik herkennen heel völle in Gerard zien ver-
haal. 
Of heette he no toch Herman ?  
 
                                                                     Jan van Eerden 
 

 

 
 
 
PKN SOLIDARITEITSKAS 2018 
   
In mei  jl. hebben wij u  het verzoek voor uw jaarlijkse 
bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidari-
teitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze 
eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas 
van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro 
bijgevoegd. 
Velen  hebben inmiddels al  betaald en hartelijk dank   
als u daar ook bij hoort en dan kunt u dit stukje ver-
der  overslaan . 
Wij doen echter een beroep op hen die daar nog niet 
aan toe gekomen zijn en vragen  u op korte termijn 
alsnog uw bijdrage over te boeken.  
Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen vinden, 
geen nood. U kunt uw Solidariteitskasbijdrage ook 
gewoon overboeken per telebankieren naar 

bankrekening   IBAN nr.  NL15RABO0373724586 . 
Zie ook het artikel : 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde krijgt   
enkele nieuwe bankrekeningnummers. 
Voor hen die geen gebruik maken van telebankieren : 
Fysieke aanlevering van de destijds toegezonden     
acceptgiro is in verband met de rekeningnummer- 
wijziging niet meer mogelijk. U kunt wel een gewone 
betaalopdracht indienen ten gunste van genoemd 
rekeningnummer. 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 
                          Namens  college van kerkrentmeesters 
                                 Frits van Lochem , penningmeester 
 

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde krijgt   
enkele nieuwe bankrekeningnummers. 
 
Enkele van onze bankrekeningen lopen bij de 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) de kerkelijke 
bank van de PKN.  Deze maakt tot 1 november a.s. 
gebruik van bankrekeningen van  F.van Lanschot 
Bankiers. Door de overstap van SGK per 5 november 
a.s. naar de Rabobank worden de lopende  bankreke-
ningen bij SKG  omgezet  van F.van Lanschot Ban-
kiers-nummers naar Rabo-nummers.  
 

NL70FVLB0635800195 wordt NL87RABO0373724551 
Overboekingen van bijdragen ten behoeve van kerk-
blad Op Weg  kunt u dit jaar nog gewoon op het oude 
nummer overboeken dat op de wervingsbrief voor 
Op Weg  dd  31 augustus jl. staat. 
Via de overstapservice worden overboekingen zelfs 
tot 1 december 2019 automatisch overgezet naar het 
nieuwe rekeningnummer. 
Vanaf 5 november a.s. wordt van een overboeking op 
uw bankafschrift  ook het nieuwe rekeningnummer 
vermeld. 
Dat geldt ook voor de incasso van Kerkbalans, voor 
zover u een machtiging hebt afgegeven. Hierbij krijgt 
u ook na 5 november a.s.  het nieuwe nummer te 
zien op uw bankafschrift. 
U hoeft zelf dus niets te veranderen. 
 

NL85FVLB0635807297 wordt NL37RABO0373724578 
Dit is het rekeningnummer voor de Eindejaarscollecte 
waarvoor u half december a.s.  zoals gebruikelijk een 
uitnodigingsbrief met aangehechte acceptgiro krijgt 
toegezonden. Hier zal het nieuwe bankrekening-
nummer op staan. U hoeft dus zelf niets te verande-
ren. 
 

NL04FVLB0635807300 wordt NL15RABO0373724586 
Dit is het rekeningnummer voor de Solidariteitskas. 
Bestaande acceptgiro’s die in mei  jl. verspreid zijn 
kunt u alleen via internetbankieren nog gebruiken tot 
uiterlijk 1 december 2019. 
Deze acceptgiro’s kunnen echter niet meer bij de 
bank worden aangeboden ter verwerking,  in plaats 
daarvan kan wel een normale betaalopdracht bij de 
bank worden ingediend ten gunste van het nieuwe 
nummer ten name van Protestantse gemeente 
Lichtenvoorde. Via de overstapservice worden over-
boekingen  per  internetbankieren automatisch over-
gezet naar de nieuwe rekening tot uiterlijk 1 decem-
ber 2019. 
Vanaf 5 november a.s. wordt van een overboeking op 
uw bankafschrift  ook  het nieuwe rekeningnummer 
vermeld. In de eerstvolgende mailing (mei 2019) 
wordt alleen het nieuwe rekeningnummer vermeld. 
                                 

Frits van Lochem ,  penningmeester 
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Ter inzage legging van de begrotingen 2019 
 
Van 4 november a.s. tot  en met 11 november a.s.         
zullen de begrotingen 2019 van zowel Diaconie als 
Kerkrentmeesters ter inzage liggen in de consistorie-
kamer van de kerk. 
Voor vragen,  op -of aanmerkingen kunt u desge-
wenst vóór 12 november a.s. contact opnemen met 
Frits van Lochem, tel. 0544-374723. 

 
Agenda 
 
04 nov. Concert Second Edition 15.00 uur 
05 nov. Vergadering PVG  14.00 uur 
06 nov. Verg. Beheerscommissie 10.30 uur 
07 nov. Inloopmorgen   09.30 uur 
  Vergadering V&T  10.00 uur 
  Dankdag  thema 
  ‘Wijsheid in kleur”  20.30 uur 
08 nov. Bloemschikken   19.30 uur 
11 nov. Kerkproeverij   10.00 uur 
  Concert Vivente 
  ‘Hart en Ziel’   18.30 uur 
12 nov. PVG middag   14.30 uur 
14 nov. Inloopmorgen   09.30 uur 
15 nov. V&T Ton Duffhues 
  ‘Boerenwijsheid”  20.00 uur 
16 nov. Open Tafel   11.30 uur 
21 nov. Inloopmorgen   09.30 uur 
  Verg. Moderamen  19.30 uur 
24 nov. Kledingbeurs   09.00 uur 
28 nov. Inloopmorgen   09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad  20.00 uur 
29 nov. Bloemschikken   19.30 uur 
 

 
 
Giften 
 

Ontvangen via mevrouw A. Staring een gift van € 10,-  
voor Algemeen Kerkenwerk. 
Via mevrouw J. ter Haar een gift van € 10,-  en via 
mevrouw R. Tieltjes eveneens een gift van € 10,- voor 
de ouderling bloemendienst. 
Hartelijk dank! 
 
 

 

Kledinginzameling 

 

De kledinginzameling vindt plaats in de maand no-
vember op zaterdag de 24e van 09.00 tot 12.00 in de 
Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
                                                           De kledingcommissie 
 
 
 

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 

 
 
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       
 

Iedere woensdagochtend heeft de 
Johanneshof, van 9.30 - 11.30 uur 
de deuren geopend voor een kopje koffie. 
Het eerste uur is ds. Hinkamp regelmatig 
aanwezig, 
Vragen, opmerkingen, een praatje of een 
afspraak te maken? Iedereen is van harte 
welkom! 
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Het volgende nummer. . .   
 

komt uit in de week voor zondag 2 december 2018. 
Kopij moet uiterlijk maandag 19 november 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.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 0544 – 37 34 93 
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. 0544 - 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 15 RABO 0373724586  (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 37 RABO 0373724578  (Eindejaarscollecte) 
IBAN: NL 87 RABO 0373724551  (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/
mailto:hans@hinkamp.info
mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:fritsenlucyschutten@upcmail.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 

 
 
zondag 4 november 
10.00 uur mevrouw G. Braam 
welkom: de heer Bijker 
deurcollecte: najaarszending 
 
woensdag 7 november 
dankdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: verwarming 
 
zondag 11 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: binnenlands diaconaat 
 
zondag 18 november 
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp 
welkom: de heer F. van Lochem 
deurcollecte: nederlands bijbelgenootschap 
 
zondag 25 november 
eeuwigheidszondag m.m.v. de cantorij 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
zondag 2 december 
eerste zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: missiewerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


