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Kerstkind 
 

Ieder van ons wordt geroepen  
door Uw stem van binnenuit  
tot juist déze unieke mens.  
Geef mij de innerlijke stilte 

om te luisteren naar die stem.  
Geef mij het inzicht mijn roeping te verstaan  

en de moed en het vertrouwen  
om te zeggen: “Hier ben ik”.. 

 

bron: redactieservice 
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Wat zal je nog geloven? 
 
“Vlek op je trui” riep je zus. Jij zoeken en zoe-
ken. Waar dan? “Hondenpoep aan je schoen” 
riep een ander. Jij geschrokken omlaag kijken. 
Geen poep te zien. Je zus en de ander dubbel 
van de lach, roepend: “1 April”.  Is al even gele-
den maar elk jaar weer trapte jij, en met jou 

heel veel anderen, erin. Tot in het nieuws dringen de 
grappen door. Rexona kondigde aan rekening te hou-
den met het feit dat vrouwen meer zweten onder de 
linkeroksel (wel 30% meer) dan onder de rechterok-
sel. Er kwam een deo op de markt die geschikt was 
voor beide oksels. De HEMA maakte reclame voor 
camouflagepaaseieren. Grasgroene. Zorgt voor extra 
uren plezier bij het zoeken. En wat te denken van 
muziekles voor dieren. Zelfs daar trapten  dierenhou-
ders in. Geloofden ze in. 
 

                 
                            
Al even geleden. Een minister verhaalt over zijn ver-
blijf in het buitenhuis van Poetin. Waar hij helemaal 
niet was. Onlangs. Er duikt een echte Picasso op in 
Roemenië. Twee Nederlanders op zoek. Blijkt nep te 
zijn. Regelmatig. Een politicus met blonde krullen  
waarschuwt voor de gevaarlijke tsunami van buiten-
landers die ons land overspoelt. Daarbij gebruikt hij 
voorbeelden met alleen dat stukje van het verhaal 
dat hij gebruiken kan. En in  Amerika is iemand met 
een eveneens opvallende haardos met regelmaat op 
twitter te volgen. Ook hij gebruikt  uit het verband 
gerukte termen om te bereiken wat hij wil bereiken. 
Overigens, dat beide laatstgenoemden een opvallen-
de haardos hebben berust op louter toeval. Ik vind 
het wel beangstigend dat zoveel mensen klakkeloos 
geloven wat hun  wordt voorgehouden. Er wordt 
geen “1 april” geroepen door de jokkebrokken. Hoe 
kan je dan weten dat ze jokken? Dat het nepnieuws 
is, in het Engels fake news?  
 

Misschien wel aardig om te weten. De Britse woor-
denboekenuitgever Collins riep in 2017 fake news uit 
tot woord van het jaar. Volgens de woordenboekma-
kers is het gebruik ervan toegenomen met 365 pro-
cent, in vergelijking met 2016. Moet je daar nou blij 
mee zijn? Ik vind het veelzeggend. 

 

Blijft de vraag: Wat zal je nog geloven. Van alles dat je 
in de krant leest. Van alles dat je op tv ziet. Wat zal je 
nog  geloven in de zin van  ‘voor waar houden’.  

 
Er wordt veel geschreven over nepnieuws. Over hoe 
het te herkennen. Over de gevaren ervan. Eén van de 
adviezen is: raadpleeg meer dan één bron. Dus, luis-
ter ook naar een ander. Zoek ook in andere bronnen 
naar feiten over het behandelde onderwerp.  
 
Dat brengt me bij een oud verhaal. Over een man en 
een vrouw. Een baby. Een stal. Een os en een ezel. Ik 
lees erover in meerdere bronnen. Eén bron, Matthe-
us, duikt diep in de afstamming van het kindje. Gaat 
tientallen generaties terug. Vertelt iets over de man. 
Over de naam van het kind. Over wijzen uit het Oos-
ten die op kraamvisite komen. Een andere bron, Mar-
cus, begint zijn verhaal als het kind al volwassen is. 
Verhaalt over een stem uit de hemel die zegt: “Jij 
bent mijn geliefde Zoon”. Bron drie, Lucas, zal het 
meest bekend zijn. Een engel vertelt Maria dat zij een 
kind gaat krijgen. De man en de zwangere vrouw 
gaan op reis. Overnachten noodgedwongen in een 
stal waar het kindje geboren wordt. Geen wijzen uit 
het Oosten op kraamvisite, maar herders die zich 
over het kindje in de kribbe buigen.  Ook andere, niet 
Bijbelse, bronnen las ik. “Het was geen stal”, zeggen 
ze, “misschien een grot”. “De vrouw hoefde helemaal 
niet mee”, zeggen ze. “Het was niet in het jaar nul”, 
zeggen ze. O jee, wat te doen met de drie eerste 
bronnen? Is dat allemaal fake news? 
 

 
 
Nee, dat denk ik niet. Ik geloof dat ze alle drie iets 
duidelijk willen maken. Er is lang geleden, rond het 
jaar nul of ietsje later, een kind geboren. Een jongen 
die de naam Jezus kreeg. Redder betekent dat. Die 
uitgroeide tot een heel bijzondere man. Die iets god-
delijks had. Die een buitengewoon goed mens was. 
Die namens God zei: “Doe net als ik. Hou van de 
mensen als van jezelf. Heb God lief. Dan is het leven 
goed”. Dat is geen nepnieuws. Dat is goed nieuws. In 
het Grieks is dat ευαγγέλιο. Laat dat nou gewoon ons 
woord evangelie zijn.  
                   marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Droogte! Dat is het woord dat mij als eerste te 
binnen schiet in deze aanloop naar het kerst-
feest. Droogte! 
 

Natuurlijk hoeven we maar naar de beken en 
sloten te kijken om te zien hoezeer de natuur nog 
steeds een tekort laat zien aan water. Sinds de hete 
en droge zomer is er ondertussen wel verkoeling 
gekomen. De temperatuur laat zich niet van de wijs 
brengen, die heeft haar eigen seizoenskalender. Al 
blijken er mensen te zijn die denken dat bij het per-
manent handhaven van de ‘zomertijd’ we geen win-
terkleding meer hoeven te kopen! Ik vermoed dat 
men dan toch van een koude ker(st)mis thuis zal ko-
men. 
 

Maar het is niet die droogte waar ik mij het meeste 
zorgen over maak. Het gaat mij vooral om de schrij-
nende en aanhoudende droogte als het gaat om 
meelevendheid, inlevingsvermogen en respect.  
 

Droogte bij landelijke politieke partijen, die zonder 
pardon kinderen uitzetten naar een ‘eigen’ land dat 
nooit hun eigen land is geweest. De droge opmerking 
van een politicus over het dreigende gevaar voor een 
uit te zetten kind: ‘Ja, dus?’ Droogte bij een nieuw 
voorstel om de uitzondering voor ‘individuele geval-
len’ voor de staatssecretaris op te heffen. Op die 
manier hoef je immers niemand meer te woord te 
staan, of te ontmoeten. Wat een schrijnende droogte 
ten koste van kinderen! 
 

En de kerken? Zij laten een tegengeluid horen. In het 
Bethelbuurthuis in Den Haag is al sinds 24 oktober 
een doorlopende kerkdienst, om te voorkomen dat 
drie hier gewortelde kinderen worden uitgezet. Een 
duidelijk signaal en een oproep tot een meer mens-
waardig beleid. De eerste week was het rooster voor 
voorgangers (voor diensten van twee uur) al volge-
boekt. De tweede week heb ik er met verschillende 
mensen over gesproken. Vervolgens kwam het defini-
tieve afwijzen van het kinderpardon in de tweede 
kamer (met een voor mij verbijsterende houding van 
christelijke politiek partijen).  
 

En nu? Nu weet ik het eerlijk gezegd niet meer. Vra-
gen krijgen geleidelijk de overhand. Hoelang kun of 
moet je hier mee doorgaan? Is het een druppel op 
een gloeiende plaat? Of een klein teken van hoop in 
de droogte? Wanneer wordt hoop tot valse hoop? 
Lukt het dan nog om hoopvol voor te gaan? Droogte, 
bij mijzelf?  
 

Droogte is er ook aan invoelingsvermogen en respect 
in het volledig uit de hand gelopen ‘zwarte pieten’ 
over de zwarte pieten discussie. Hoe moeilijk kan het 
zijn? Zwart of roetvegen? Geef beide de ruimte en de 
tijd doet (waarschijnlijk) de rest. Tijd voor ontmoe-

ting. Geef de kinderen hun feest terug. En laten vol-
wassenen zich niet gedragen als kleine kinderen!  
Maar ondertussen is er een heel onfrisse discussie 
(die geen discussie is!) ontstaan, die al helemaal niet 
meer over de kleur van de pieten gaat. Als je kijkt 
naar wat er op sociale media aan onderbuik gevoe-
lens los komt is dat een frustrerende droogte wat 
betreft meeleven, respect of inleven in een ander. 
Volwassen mannen die met eieren gooien naar men-
sen die in stilte demonstreren en elkaar vervolgens 
op de schouders kloppen: ‘Goed gedaan!’  
 

 
 

Droogte. Tja, en dat op weg naar Kerst. Doet dat geen 
afbreuk aan de feestvreugde? Maar is dat niet net 
waar we als kerken een missie hebben? Door er op te 
wijzen dat het toch ook anders kan (en anders moet). 
Juist met Kerst vieren we dat in de duisternis er een 
licht verschenen is. Dat licht dat Jezus bracht is juist 
dat hij mensen die geen hoop meer zagen weer hoop 
wist te geven. Dat licht dat Jezus bracht is juist dat hij 
mensen die niet gezien werden wél voor vol aanzag. 
Dat licht dat Jezus bracht is juist dat hij mensen wist 
te overtuigen van andere, nieuwe, wegen. Een drup-
pel op een gloeiende plaat? Nee! Hij is een bron van 
levend water, de droogte voorbij! 
 

Leg je niet neer bij het bestaande maar durf te dro-
men. Durf groots te dromen! Dan gaat de hemel 
open! Ondertussen stellen wij bij allerlei gelegenhe-
den de Johanneskerk en de Johanneshof open voor 
bezinning, bezieling, gezelligheid én ontmoeting. Dat 
maakt  wel degelijk zin! Wie heeft het als kind nooit 
te horen gekregen: ‘Als je geen zin hebt, dan moet je 
maar zin maken!’ En dát is precies wat we als kerk 
doen: ‘zin maken’. Een bezinvolle Kerst toegewenst. 
Ik heb er in ieder geval onverminderd zin in! 
 

Het ga je goed! Hans Hinkamp 
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Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Als ik dit schrijf is Sint Nicolaas net weer terug in Ne-
derland en hebben veel kinderen de schoen weer 
mogen zetten om de volgende ochtend te ontdekken 
dat er een kleine versnapering in de schoen zat.  
Wat december nog meer bijzonder maakt is dat we 
deze maand de geboorte van Jezus vieren.  
Een ieder doet dit op eigen manier. In familiekring, 
met medebewoners of zo ik ook wel hoorde, alleen. 
Soms omdat er niemand is waarmee het verhaal ge-
deeld en gevierd kan worden, of bewust alleen.  
In de maand december zijn er meerdere vieringen en 
kerkdiensten waarin aandacht besteed wordt aan de 
tijd naar de geboorte van Jezus en het geboorte-
verhaal. Na de Kerstdagen naderen we het eind van 
het jaar 2018 en wordt er een ‘nieuw’ jaar geopend, 
het jaar 2019. 
Mocht u graag een dienst bij willen wonen en zelf 
geen vervoer hebben dan kunt u contact opnemen 
met de autodienst.  
Ik wens u in deze maand  hele fijne en bijzondere 
momenten als lichtpuntjes in deze donkere dagen. 
 
Ter inspiratie een gedicht van Marinus van den Berg 
 
Je mag opnieuw geboren worden. 
Je mag nieuwe vrede ervaren. 
 
Juist jij, 
geraakt door het verdriet,  
getroffen door het verschrikkelijke, 
in de donkere nacht van de pijn. 
 
Juist jij,  
die zo twijfelt, 
geen waarde vindt in jezelf. 
 
Jij mag opnieuw geboren worden, 
nieuwe vrede vinden. 
 
Ook jij, 
die behoedt, 
die warmte geeft, 
die omziet naar de ander. 
 
Vrede wordt jou aangezegd 
nieuwe moed, 
nieuw elan, 
van harte gegund en gewenst. 
 
 
 
 
 
 

Verhuisd 
De heer en mevrouw Kuenen, Frans Halsstraat, zijn 5 
november verhuisd naar:  
Dr Besselinkstraat 23 
7131 EC Lichtenvoorde 
We hopen dat de nieuwe woonplek snel een thuis 
mag zijn.  

  
Meeleven met  
Degenen die geconfronteerd zijn met lichamelijk on-
gemak, degenen die een medische ingreep moesten 
ondergaan, degenen die wachten op een oproep voor 
een operatieve ingreep of wachten op de uitslag van 
onderzoeken. 
U allen wensen we veel sterkte en geduld.  
Dit wensen we ook degenen die lichamelijk steeds 
meer in moeten leveren, de zieken thuis of in een 
verpleeghuis en de mensen die om hen heen staan. 
 
- De heer G. van Lochem,  Hofesch, is, als u dit leest 
en als alles volgens plan is verlopen, weer thuis.  
- De heer G. Lubbers, Schubertstraat, heeft een zware 
hartoperatie ondergaan. De operatie is goed verlo-
pen, het herstel is moeizaam en kost maanden.  
Een kaartje zal goed doen. 
 
Vanaf deze plek wens ik u allen gezegende Kerstda-
gen en een gezegend 2019. 
Of zoals men in Friesland zegt: Folle lok en seine! 

 
                                         Met een bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 
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Verjaardagen 

 
 
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 
8 december   Mevr. W. Heuzinkveld-Mengerink 
    Swibertushof 27 
    7131 TA Lichtenvoorde 
    78 jaar 
19 december Mevr. B. Oberink-Lammers 
    Sleedoornstraat 56 
    7132 CJ Lichtenvoorde 
    86 jaar 
24 december Mevr. J.W. Brüning-Helmig 
    Klaasbos 25 
    7131 SZ Lichtenvoorde 
    77 jaar 
2 januari       De heer D.J. Heuzinkveld 
    Swibertushof 27 
    7131 TA Lichtenvoorde 
    81 jaar 
5 januari       De heer G.J.W. Simmelink 
    Meekesweg 4A 
    7134 PD Vragender 
    75 jaar 
9 januari       De heer S. Kuyt 
    Frans Halsstraat 10 
    7131 VW Lichtenvoorde 
    81 jaar 
13 januari  Mevr. G.W. Stronks-Wisselink 
    Bachstraat 22 
    7131 AE Lichtenvoorde 
    84 jaar 
16 januari  De heer A.H. Mombarg 
    Hofesch 18 
    7131 TB 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 gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn. 
 

Overzicht kerkelijk jaar  
De volgende personen zijn herdacht in de kerkdienst 
in de Johanneskerk, bij de Eeuwigheidszondag op 25 
november 2018. 
Overleden op 15-12-‘17: Ria Nijenkamp  
Overleden op   1-3-‘18: Frits Gerritsen 

Overleden op   8-3-‘18: Riek Hillen-Wassink 

Overleden op 28-4-’18: Addy van Vliet-van Overbeeke 

Overleden op 26-6-‘18: Wil van der Kieft 

  

Er zijn afgelopen kerkelijk jaar geen kinderen gedoopt  
Er heeft het afgelopen kerkelijk jaar geen kerkelijk 
huwelijk plaatsgevonden 

 

Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed met het oog op het einde van het jaar, het 
kerkelijk jaar, en het nieuwe begin met Kerst en 
Nieuwjaar. Heb je zelf een gebed dat je raakt? Geef 
het aan ons door.  
 

Gebed om liefde en vrede  
Heer, wij weten van de slagen 
die veel mensen moeten dragen, 
geef ons troost en toon Uw  licht, 
geef Uw liefde een gezicht. 
 

Heer, zovele mensen moeten vluchten, 
rondom ons oorlog, bange geruchten. 
Laat er op aarde ware vrede zijn 
en een leven in Uw zonneschijn. 
 

Heer, laten mensen elkaar weer horen, 
hen zien als mens in 't ochtendgloren, 
dat dan ook weer de dag mag dagen 
om elkaar als mens te blijven dragen. 
 

Dan mogen wij Uw liefde tonen, 
zeggen dat God bij de mens wil wonen. 
Heer laat door ons Uw liefde schijnen 
zodat haat en onwil zal verdwijnen. 
 

Heer, zo vragen wij U om de zegen 
op onze paden, al onze wegen. 
Bescherm ons waar we ook gaan 
wees toch een gids in ons bestaan. 
 

Dit alles leggen wij nu voor U neer. 
U bent onze vader, U bent onze Heer 
Laat ons van hoop en vrede dromen, 
dat uw koninkrijk spoedig zal komen. 
 

         Bron: gedichtensite.nl, Diny Beijersbergen-Groot 
 

December 
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De diaconie heeft het volgende project on-
dersteund: 
 
Chris en Voorkom 
Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van 
kinderen, jongeren en volwassenen op lichame-
lijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door 

middel van het aanbieden van preventie-, weerbaar-
heids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een 
luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. 
 
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor 
via haar chat en Connect (e-coaching). Daarnaast 
verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen over het 
aanpakken van pestgedrag en coaching op maat. 
Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge 
mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en 
professionals. Ook biedt Chris middels Connect een 
luisterend oor aan opvoeders die anoniem contact 
willen met een coach over zorgen / problemen bin-
nen de opvoeding. 

 
 
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor 
de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! 
door het verzorgen van preventielessen die voorna-
melijk op scholen gegeven worden. Deze preventie-
lessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, 
drugs, roken en internet. Voorkom! wil leerlingen 
leren om zelf gezonde keuzes te maken. 
 
www.chris.nl / www.voorkom.nl 
 
Deurcollectes december 
 
2-dec Coll. Missiewerk (PKN) 
 
Help de nieuwe kerk in Bilthoven 
 ‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum in 
Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren 
helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken 
door samen geloof en leven te delen. De focus ligt 
met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn 
activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, 
zoals samen voetballen en Song & Stories waarbij de 

jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in 
gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook 
geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alp-
ha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij 
iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden. 
 
9-dec Pastoraat (PKN) 
 
Pastoraat nieuwe stijl 
 
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen 
jaren het aantal predikanten teruggebracht. 
Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het 
onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Pro-
testantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten 
samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge 
zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en 
beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daar-
naast worden hiervoor trainingen georganiseerd, 
zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor be-
ginners in een pastorale taak en voor degenen die 
zich in een bepaald aspect van pastoraat verder wil-
len verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en 
vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in 
een veranderende samenleving en kerk. 
 
14-dec Kerkradio 
 
16-dec Algemeen kerkenwerk 
 
23-dec St. Hope 
 
24-dec Eredienst 
 
25-dec Kia kinderen in de knel 
 
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 
 
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een 
extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf mil-
joen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven 
voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en 
Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme 
armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance 
netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon 
en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen 
ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. 
Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchte-
lingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psy-
chologische hulp. Verder delen zij medische en hygi-
enepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en 
sanitaire voorzieningen. 
 
30-dec Cantorij 
 
31-dec Eindejaarscollecte 

http://www.chris.nl/
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6-jan De Bondgenoot 
 
13-jan Plaatselijk pastoraat 
 
20-jan Oecumene (PKN) 
 
Migratie verbindt kerken wereldwijd 
 
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte  
plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. 
Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door 
migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijde-
lijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfsta-
ten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen af-
komstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk 
in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. 
Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Neder-
land zijn er internationale en migrantenkerken, in 
totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorde-
ren we contacten tussen migrantenkerken onderling 
en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we 
leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we 
migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de 
Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en poli-
tiek. 
 
Opbrengsten collectes oktober 
 
7-okt Coll. Kerk en Israel (PKN)  € 70,26  
14-okt Werelddiaconaat (KIA)   € 39,70  
21-okt NBG     € 110,85  
28-okt KIA-Werelddiaconaat   € 69,70
  
Het stokje/stukje overdragen 
 
Dag allemaal, met ingang van het nieuwe jaar neemt 
Andre Koskamp het maken van de stukjes voor “Op 
Weg” over van mij.    
Ik ben begonnen in mei 2005 met het schrijven voor 
het gereformeerde kerkblad “Onderweg” nadat ik de 
werkzaamheden van Jan ter Horst in de Gerefor-
meerde Diaconie overnam.  
Dit is na het samengaan van de Gereformeerde Kerk 
en de Protestantse kerk verder gegaan. Na al die ja-
ren met veel plezier aan de kopij  te hebben gewerkt, 
vond ik het tijd worden dat een ander het stokje zou 
overnemen. Gelukkig was Andre bereid om dit op 
zich te nemen en zodoende draag nu met vol ver-
trouwen het stokje/stukje over aan Andre. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke reacties naar 
aanleiding van de stukjes  van mij en wens Andre veel 
plezier toe met het schrijven.  

Namens de diaconie: 
   Jeroen Wildenbeest 

 

De dood leeft – voltooid leven   
Met Leo Fijen 
 
De laatste tijd zijn er telkens lezingen en on-
derwerpen rondom de dood. En steeds blijkt er 
best veel belangstelling voor te zijn. Een voor-
beeld hiervan zijn de discussies over een wets-
voorstel over ‘voltooid leven’. 
Leo Fijen is eindredacteur en presentator van 
het programma Kruispunt van de RKK en daar-

mee van het best bekeken religieuze televisiepro-
gramma van Nederland. Ook is hij de schrijver van 
boeken als 'Het jaar dat mijn vader stierf', 'Hoe word 
ik gelukkig' en 'De ouders van Volendam'. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leo Fijen schrijft over het onderwerp het volgende: 
"Rouwen om je ouders, dat betekent wachten op hun 
dood als dat je gegeven is. De tijd nemen om afscheid 
te nemen, maar ook de tijd nemen om het verlies een 
plek te geven. Rouwen om je ouders betekent name-
lijk ook dat je geen kind meer bent, dat je verweesd 
bent, ook al ben je vijftig, zestig jaar. Het is ook de 
confrontatie met je eigen dood, want je bent de vol-
gende die aan de beurt is. 
 

Rouwen om je ouders is ook je verzoenen met je 
eigen sterfelijkheid en misschien juist daardoor wel 
tot leven komen. Het afscheid van je ouders is pijnlijk 
en verdrietig, maar biedt ook kansen. Kansen om je 
eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Maar net zo 
goed kansen om je ouders in die laatste fase op een 
andere manier te leren kennen. In de diepste pijn van 
het afscheid liggen soms de mooiste geschenken 
verborgen. Die geschenken geven je ouders je en 
troosten je ook na hun dood." 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-  

U bent van harte welkom! 

Leiding:    Dhr. Leo Fijen 

Locatie:  Johanneshof 

Datum:  donderdag 24 januari 2019 

Tijd:  20.00 - 22.00 uur 

Info:   Sjors Tamminga, 0544-37 27 52  
                 Mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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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.  
 

 
 

Een naproefje...  
 

Op de 11e van de 11e was het zover: de Kerkproeverij. 
Na de diverse artikelen vóóraf willen we nu graag nog 
een keertje de pen oppakken, voor onze reactie. 
 

We hebben als organiserende groep genoten van een 
fantastische dienst en vele enthousiaste reacties! Bij 
deze willen wij iedereen die hier aan heeft bijgedra-
gen hartelijk danken voor de medewerking, voor en 
achter de schermen! Heel hartelijk dank! 

Een hapje van de kerk.  
Verslag van Janette van Egten 

De 11e van de 11e vond er een bijzondere kerkdienst 
plaats in de PKN Kerk Lichtenvoorde: een Kerkproe-
verij. Iedereen is natuurlijk altijd van harte welkom in 
de kerk, vandaag werd dit nog eens extra benadrukt 
met de bedoeling om mensen, jong en oud, voor het 
eerst of opnieuw, te laten proeven aan de kerk. Want 
hoe gaat dat nu eigenlijk tegenwoordig? Vroeger 
hield de dominee zijn preek waar je naar luisterde, en 
dat was het dan. Nu zijn er veel meer vrijwilligers 
betrokken bij de kerk, er is ruimte om samen vorm te 
geven aan de dienst en de verdere ontmoeting na-
dien.  

Volgens een onderzoek van het CBS dat nog niet zo 
lang geleden in de kranten werd gepubliceerd, zou 
het aantal gelovigen in Nederland voor het eerst on-
der de 50% zijn gedaald (Jan refereerde hier al naar 
tijdens de dienst). Het CBS gebruikt echter de kerk-
gang als maatstaf voor het meten van het aantal reli-
gieuzen. Daarmee gaan ze voorbij aan het juist groei-
ende aantal Nederlanders dat zichzelf wel religieus 
beschouwd, alleen zonder elke week de kerk te be-
zoeken. 

 

Dus, doe eens gek, kom naar de kerk! Gezien de gro-
tendeels bezette kerkbanken hebben veel mensen 
hier gehoor aan gegeven. Wellicht mede door de 
aanwezigheid van het alom geprezen Kleinkoor Se-
cond Edition.  

 

De dienst vangt aan met het toepasselijke lied: Feest 
in de kerk! (niemand voelt zich vandaag alleen). 
Voorganger Hans Hinkamp vertelde hierna iets meer 
over deze zogeheten Kerkproeverij, gebaseerd op het 
Engelse 'Back to church Sunday’. Op deze dag wordt 
de kerk dus een beetje opgepoetst en in de etalage 
gezet om te laten zien wat de kerk tegenwoordig zoal 
te bieden heeft. Mooi om ds. Hinkamp te horen ver-
tellen dat we voor God allemaal gelijk zijn, of het nu 
heel gewoon is dat je vandaag in de kerkbank zit, of 
nog een beetje onwennig voelt. Geloven is tenslotte 
een WERKwoord, geen voltooid begrip. 

“Geloof is het bewijs van de dingen die we niet kun-
nen zien”. Een prachtige filosofische uitspraak waar 
je uren over zou kunnen discussiëren. In plaats daar-
van verscheen op het grote scherm Herman Finkers, 
met zijn lied ‘Daarboven in de hemel’. Dat kan dus 
tegenwoordig prima, deze oer-Tukker in een Achter-
hoekse kerk. Wat onveranderd is gebleven, is dat de 
kerk graag een lichtend voorbeeld wil zijn, een baken 
van hoop. Volgens ds. Hinkamp vraagt de huidige 
harde wereld om een tegengeluid.  

Mijn eigen leven is, net als dat van zovelen, volge-
pland met van alles en nog wat. Wisselende diensten 
draaien in de zorg, freelance schrijven en fotografe-
ren, vrijwilligerswerk, het huishouden en ook nog tijd 
vrij zien te maken voor elkaar. Hoe mooi is het dan 
om op zondagmorgen even een moment van bezin-
ning in te lassen, stil te staan bij dat wat er echt toe 
doet in het leven, waardevolle handvatten aangereikt 
te krijgen van de voorganger en nadien met elkaar 
een kop koffie te drinken. Nee, die kerk is helemaal 
zo gek nog niet. 

 

https://www.facebook.com/Kleinkoor-Second-Edition-145791358810467/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARDa_mC0YiMtRVKuSfquVjZsVSmDfZZTnp2B_0qCIZ2npV235BNTAIfvoUn8pIKtj0LG77teU5DUIKpQ&fref=mentions
https://www.facebook.com/Kleinkoor-Second-Edition-145791358810467/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARDa_mC0YiMtRVKuSfquVjZsVSmDfZZTnp2B_0qCIZ2npV235BNTAIfvoUn8pIKtj0LG77teU5DUIKpQ&fref=mentions
https://www.facebook.com/hans.hinkamp.7?__tn__=K-R&eid=ARDuRL8TZ_n_SfQM6kpsqgckNY-2Gdok9vTr3MOfRz4A1k91Q-f6135I-_3jQ8u2BpBDsVuKxusaPZ3K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy
https://www.facebook.com/HermanFinkersOfficial/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARAspl2nOub_wHFyuXsPNPZMoDi6p7624vKsY6POqeWCyBJmnr92136IoSLw-dZajOiidjd9IVy4eJ7T&fref=mentions
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Wie denkt dat we alleen maar (saaie) psalmen heb-
ben gezongen, heeft het mis (al hadden we ook deze 
ongetwijfeld volmondig meegezongen met Kleinkoor 
Second Edition, de akoestiek in de Johanneskerk 
(Lichtenvoorde) is schitterend!). Ook ik heb ze vroe-
ger uit het hoofd moeten leren, elke week een nieu-
we, wat ik overigens nooit als vervelend heb ervaren, 
al luisterde ik het liefst naar de Bijbelverhalen die de 
meester ons voorlas. Eigenlijk zijn die van alle tijden.. 
zinnen en verwijzingen vind je overal terug. Zo ci-
teerde ds. Hinkamp een zin uit het Oude Testament 
“kies het leven” en aansluitend zong het koor ‘Viva la 
Vida’ een lied van de band Coldplay (Spaans voor 
Leve het Leven).  

Bij aanvang van de dienst kregen we allemaal een 
zwart notitieboekje cadeau, gevuld met allerhande 
blaadjes. Voor het noteren van eventuele vragen. Of, 
mocht je deze kerkdienst stiekem toch best slaap-
verwekkend vinden, van tekeningetjes te voorzien 
(beide opties kwamen overigens van ds. Hinkamp). 

De 11e van de 11e is best een heel bijzondere dag, 
dus ook uitermate geschikt voor deze Kerkproeverij. 
Op elf november 1918, precies honderd jaar geleden, 
kwam er officieel een eind aan de Eerste Werelsoor-
log. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, on-
geveer tachtig kilometer ten noorden van Parijs, werd 
die dag de wapenstilstand gesloten. Vanaf 11:00 uur 
die ochtend, op het moment dat die schitterende 
taart werd aangesneden, werd er niet meer gevoch-
ten.  

 

 

 

 

 

Deze dag wordt ook het (kinder) feest van Sint-
Maarten gevierd. Ds. Hinkamp citeert een tekst uit 
het Lucasevangelie: “Niemand steekt een lamp aan 
en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar 
op de standaard, opdat wie binnentreden het licht 
zien (Lukas 11:33 e.v.). Deze regels werden vaak op 
11 november voorgedragen en in de mis besproken 
dit zou voor de bevolking aanleiding zijn geweest 
voor een lichtjesfeest. Vandaag wordt ook officieel 
het carnaval seizoen geopend (om 23.11 uur). Toeval-
ligerwijs was vandaag ook het Gengelen in Vragen-
der, inschrijven kon tot 13.00 uur dus ook dat was 
prima te combineren met een (hernieuwd) bezoek 
aan de PKN Kerk Lichtenvoorde.  

De dienst werd afgesloten met het gedicht ‘Engelen 
op hoge hakken’. Wat een toepasselijke woorden! 
“Wie een engel wil ontmoeten, vind die het meest in 
eigen kring”.  

Engelen op hoge hakken 
of met rubberlaarzen aan 
pumps of met gepoetste schoenen 
zijn er ook in ons bestaan. 

 

Overal kan men ze vinden 
bezig met Gods liefdewerk 
in Zijn opdracht uit te voeren 
zijn zij met elkaar heel sterk. 

  

't Kan een lieve buurvrouw wezen 
die je met veel dingen steunt 
of zomaar een mens 't ontmoeten 
waar je met je zorg op leunt. 

  

Ook de buurman zo zal blijken 
die in huis wat repareert 
en bij jou met iets komt helpen 
wat aan jou nooit is geleerd. 

  

Zo zendt God Zijn grote schare 
toegewijde engelen rond 
waarvan ieder hier op aarde 
duidelijk Gods opdracht vond. 

  

Wie een engel wil ontmoeten 
vindt die 't meest in eigen kring 
welke hem in nood komt helpen 
en daarvan zijn steun ontving. 

  

Men kan engelen herkennen 
aan hun stem en hun gezicht 
waarvan warmte en hun liefde 
zich zeer glansrijk tot ons richt. 

  

Overal zijn vreugdeboden 
voor God aan het werk gegaan 
met hun opdracht ons te helpen 
waar er nood is in 't bestaan. 

Hier in de Achterhoekse streek, dankzij dat mooie 
Noaberschap, zijn er heel veel engeltjes te vinden en 
inderdaad vaak dichterbij dan je denkt. In de Johan-
neshof was de eer aan Silva Kassab om de door haar 
gemaakte Bijbel-taart aan te snijden. Achter de 
schermen was er door de kinderen hard gewerkt aan 
kleurrijke en smakelijke cupcakes. De oorspronkelijke 
bedoeling van het Engelse Back to Church Sunday is 
dat ieder gemeentelid iemand, die om welke reden 
dan ook, al een (lange) tijd niet meer naar de kerk is 
geweest uitnodigt om weer eens met hem of haar 
mee te gaan, weer aan de kerk te proeven. Zeg nou 
zelf, dat kan eigenlijk iedere zondag..  
Dus, doe eens gek, neem iemand mee naar de Johan-
neskerk!

https://www.facebook.com/Kleinkoor-Second-Edition-145791358810467/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARAHT_BqTuUAy4gBvQphCfZ7U1m_NPwuw7PDY-WcwQIkCeBCrwRINQObquDHNT167XQKm4x9w-twS2On&fref=mentions
https://www.facebook.com/Kleinkoor-Second-Edition-145791358810467/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARAHT_BqTuUAy4gBvQphCfZ7U1m_NPwuw7PDY-WcwQIkCeBCrwRINQObquDHNT167XQKm4x9w-twS2On&fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Johanneskerk-Lichtenvoorde/586082144794695?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARC017PVgYvTuugsG0XN767zux4t-CBOiajz22YKsboyVzg2TFwiEihb8qbLSJJLtlSqEc5hEP80V8cf&fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Johanneskerk-Lichtenvoorde/586082144794695?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARC017PVgYvTuugsG0XN767zux4t-CBOiajz22YKsboyVzg2TFwiEihb8qbLSJJLtlSqEc5hEP80V8cf&fref=mentions
https://www.facebook.com/coldplay/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARCangFuCs9sZumnuxqhs85niGNvloOgf4okUrsSnMvNPgDwuDDFy2IDELQ2Bztk0XVrrcbAheXK5suR&fref=mentions
https://www.facebook.com/gengeleninvragender/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARCkKVgD_MUEINh8FQuW_KM2m3o9Xu0kkMHtWJ9agiCkz55VMavqR2PRzu2Ph1ZmNc1TNuRz04UDR7fo&fref=mentions
https://www.facebook.com/gengeleninvragender/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARCkKVgD_MUEINh8FQuW_KM2m3o9Xu0kkMHtWJ9agiCkz55VMavqR2PRzu2Ph1ZmNc1TNuRz04UDR7fo&fref=mentions
https://www.facebook.com/PKN-Kerk-Lichtenvoorde-232492023555934/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARDkPYTpjQGqQhwUfk4nuPqQeYGdCXmvEWxNR4oE1piGHi84UmcBh3VmipoVQv-qQki4e_zvKzCnHPFd&fref=mentions
https://www.facebook.com/AchterhoekseStreek/?__xts__%5B0%5D=68.ARATQCMLggIlzgdfUqK6YQGkrtiG0tmIZEesAZSkUjytxa-IBqME4zVHqoHKACVpi-dLlb2dU_2NrILjKHCISndXK_vMD5qkS8NC0bxUtv9NoWpHQ6aBdmbrMtl3hJIkUtl0cvAONGRv4rbubUPXGBJLKdrSMurojmKjBdqxzx7cOry2VRO8GQV-Gb0j3rvjhWO3SIsEz8hKJaFoPEkgjz_8klF2KFJynA4pqvf3tAas57n-stuLQyQtZKjjdQJQd4Pl10V7hPm7HQdMhQOqUTqvcbz8m-v10_dsGNyxbtrTsPdznsvrMwI4jMTSQHWCExvoNxo&__xts__%5B1%5D=68.ARA4h0aC_snxZSuE5s0LTHUXoTqj4NNffmb-xqejG_AEk8e5bhLQrcEKGqgN2k4I6UoTEgRx-l2li0kvOUGGkJpbfc9Fs5fz8zkM6n-da6JNObKrHrNfk7ksPnUBUg9nhKqr48c6TnGPY8I_QK_P8LwGKHn6PNQZ4M4arljZXet4LVOi5xARWLUQa4BlWfpJDvgTgovOhgKTbDlmVhY2-ezcatT31JBkJ9FaLHy5iGnK0PuHN2fIItj8HQ2wX80EqNuV1jzyYZi2Mn1SDGZcySalb4G7xLB6IDGY7kB2njXiZgeFlCaiBluyOCBcvofgUpJAEhsdrqgv-BP0uVd05mjpZ2Yy&__tn__=K-R&eid=ARDjkvGu-9qgKgmrItEtcxN0VcUk59WzkaB2HmKJRRBVsJ_zdV6u50bcmd7xIJ3Ag_EvpX_o7DG4mRoO&fref=mentions
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Christmas Carols met een Achterhoekse draai 

Al jaren is in de aanloop naar het Kerstfeest de Jo-
hanneskerk de plaats voor de mooie oude Engelse 
traditie om samen kerstliederen te zingen. Vorig jaar 
was het, met medewerking van het draaiorgeltje van 
Xandra Storm, met haar Orgue de Barbarie, een 
avond met een Franse slag.  
 

Dit jaar wordt er opnieuw een slinger aan het wiel 
gegeven. Maar nu op een andere wijze. Deze keer is 
Ingrid Luiten te gast met haar accordeon en krijgen 
de Chrismas Carols een Achterhoekse draai door en-
kele bijdragen in de Achterhoekse streektaal. Daar-
naast is er medewerking van Johan Meerdink en Bas 
Tieltjes, met orgel, piano en klarinetspel. De leiding is 
in handen van ds. Hans Hinkamp, die ook een kerst-
verhaal in het dialect zal vertellen.  
 

 
 
 

Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd 
om mee te zingen (maar alleen luisteren mag natuur-
lijk ook!). En... neem iemand anders mee: wel zo ge-
zellig en hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
Deze sfeervolle avond vind plaats op dinsdag 18 de-
cember, om 19.30 uur, in de Johanneskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstnachtdienst met Multiple Voice 
 
Maandagavond 24 december er om 22.00 uur een 
kerstnachtdienst. Muzikale medewerking is er door 
het pop/gospelkoor Multiple Voice uit Aalten. Na-
tuurlijk kan er ook volop meegezongen worden met 
bekende kerstliederen.  

 
 

Het thema van deze kerstdienst is: ‘Dat klinkt naar 
meer’, met naast muziek een bijzonder kerstverhaal 
uit het evangelie naar Klink. Voorganger is ds. Hans 
Hinkamp die samen met diverse gemeenteleden 
vorm zal geven aan deze sfeervolle kerstviering. Ie-
dereen is van harte welkom! 
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Top2000 Kerkdienst on Tour 
 

In de laatste dagen van het jaar staat op heel wat 
plaatsen de radio afgestemd op de Top2000. De vaste 
afsluiter op oudejaarsavond, net voor 24.00 uur, is 
steevast de Bohemian Rhapsody van Queen.  
 

Sinds enkele jaren hebben heel wat kerken de uitda-
ging opgepakt om in een kerkelijke setting aan de 
slag te gaan met mooie liederen en inhoudsvolle tek-
sten uit deze Top2000. Vorig jaar deden onder ande-
re Aalten en Lichtenvoorde hier aan mee. Na het 
succes van vorig jaar met twee sprankelende kerk-
diensten kon een vervolg niet uitblijven. Deze keer 
sluit ook Winterswijk aan in de rij.  
 

Opnieuw is besloten om de krachten te bundelen met 
als resultaat: een heel groot Top2000 koor met live 
band. De muzikale leiding is in handen van Johan 
Klein Nibbelink.  
 
 

 
 

 
Op 13 januari is er om 10.00 uur een dienst in de 
Zuiderkerk in Aalten. Voorganger hier is ds. Folkert de 
Jonge. Een week later, 20 januari, om 10.00 uur, is de 
Johanneskerk in Lichtenvoorde de plaats van hande-
ling. Hier is Hans Hinkamp de voorganger. Die avond 
strijkt het hele gezelschap, inclusief Ds. Hans Hin-
kamp, neer in Zonnebrinkkerk in Winterswijk.  
 

Het thema van de dienst is: Vertrouwen. Er is aan-
dacht voor  een aantal sterke vrouwen in de Bijbel. 
De muziek bestaat uit enkele ballads en stevige pop-
songs. Dit staat garant voor volop afwisseling.  
 

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Laatste Kliederkerk van het jaar! 
 

De laatste Kliederkerk staat in het teken van de ge-
boorte van Jezus. In het dorpje Nazaret in Galilea 
woont het meisje Maria. Jozef de timmerman is haar 
vriend. Op een dag verschijnt de engel Gabriel aan 
Maria. Gabriel zegt: 'Maria, je zult een zoon krijgen. 
Hij zal Jezus heten’. 'Maar dat kan toch helemaal niet' 
zegt Maria verbaasd. 'Ik ben nog niet getrouwd, dus 
hoe kan ik dan een kind krijgen?'  

 
Wil je weten hoe het verder gaat? Kom dan met je 
ouders, opa of oma, broers of zussen zondagmiddag 
16 december naar de Johanneshof. Dan gaan we 
weer leuke dingen doen en lekker samen eten. 
De kliederkerk is van 16.00 tot 18.00 uur. 
 
Kom je ook? Laat het even weten, meld je vóór za-
terdag 15 december aan op: kidskerk@gmail.com 

 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk.   
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Als de oude Simeon 
 
Stel eens, ik was Jozef, 
timmerman zou ik wezen. 
Zou ik dan geloven zonder 
dat iets was bewezen? 
 
Stel, ik was Maria, 
ik zou de Heiland baren. 
Zou ik al die woorden ook 
zo in mijn hart bewaren? 
 
Stel, ik was zo’n koning 
voornaam en reuze wijs. 
Zou ik me laten leiden 
op zo’n verre reis? 
 
Stel, ik was een herder 
die Gods zoon zien mocht. 
Zou ik Hem herkennen 
als ik Hem bezocht? 
 
Hoe open zijn mijn ogen? 
Hoe open zijn mijn  oren? 
Alleen als ik het Kind verwacht 
zal ik het zien en horen. 
 
Net als de oude Simeon. 
Hij had het Kind verwacht 
en hij herkende het direct  
toen men het bij hem bracht. 
 
                                                      
marja 
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Heel gelukkig . . . 
 
Wat zou ik brengen  
aan dat kleine mensje,  
zo klein, en toch zo groot 
in ons bestaan? 

 
Wat zou ik meenemen, 
goud, wierook, mirre, 
of zou ik stilletjes met 
lege handen gaan?  
 

 
 
Wat zou ik zeggen 
of wat zou ik zingen, 
of zou ik sprakeloos 
stil bij het kribje staan? 

 
Ik weet het niet, maar 
ik weet vast en zeker 
dat ik heel gelukkig 
naar huis zou gaan. 
                                      marja         
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Dankdag en Wijsheid in kleur – een verslag 
 
Woensdag 7 november was het Dankdag. In de Pro-
testantse Gemeente Lichtenvoorde vond in dat kader 
een viering plaats. Ik had mij voorgenomen als katho-
liek en gast op tijd te zijn. Ik ben de man met de rug-
zak en heb toegezegd een artikel te schrijven over 
Dankdag en de lezing van dominee Hans Hinkamp 
over Wijsheid in kleur. 
 

Dankdag in de Protestantse Kerk is van oudsher een 
dag om God te danken voor de verkregen gewassen.  
Dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. In 1653 
werd in Overijssel een vaste dag ingesteld, de eerste 
woensdag van november, voor het gewas, het eten 
dat iedereen dagelijks tot zich neemt.  
 

 
 

Ongeveer 50 kerkgangers namen aan de viering deel 
en omdat ik geen verkeerstelling gehouden heb, zal ik 
er wel 2, 3, 4, 7 of 9 naast zitten. In ieder geval de 
gemeente was er en enkele gasten, meestal Katholie-
ken die de warmte zoeken. Het was een kerkdienst 
met samenzang en orgelspel en een boeiend Evange-
lie van het graan en  het mosterdzaad. 
 

Zoals dominee Hinkamp aangaf, bidden kunnen wij 
goed en vooral het overdragen aan God, dan zijn wij 
tenminste van onze zorgen af. Gaat het mis, God 
heeft het gedaan; gaat het goed, God heeft het ook 
gedaan. In danken zijn wij volgens dominee Hinkamp 
minder goed.  
 

Met prachtig orgelspel van Bas Tieltjes en gebed, 
uiteraard ook een geldinzameling en een prachtig 
eindlied stuurt dominee Hinkamp ons de avond in. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar bij koffie, thee of water, was er in de Johannes-
hof een tweede deel van deze avond. Hans Hinkamp 
presenteert in Wijsheid in kleur een aantal schilderij-
en van Ruud Bartlema, kunstenaar en predikant, ge-
boren 1 januari 1944 in Diepenveen. 
 

 
 

Dominee Hinkamp vertelt dat Bartlema theologie 
gestudeerd heeft aan de universiteit van Amsterdam 
met gote belangstelling voor het Joodse leven en 
Joodse mystiek. Als beeldend kunstenaar is Ruud 
Bartlema opgeleid onder andere door Maarten Krab-
bé aan de Vrije Academie in Amsterdam. Hij is nu 74 
jaar en werkt in Soest als leraar Joodse mystiek. 
 

Voor zijn schilderkunst zijn poëzie en literatuur be-
langrijke bronnen van inspiratie. Via het werk van de 
joodse filosoof  Martin Buber kwam hij in aanraking 
met de mystieke traditie van het  Chassidisme. 
 

Vervolgens geeft dominee Hinkamp kort uitleg over 
het Hebreeuwse alfabet, de Alef en de Beet. Het He-
breeuwse alfabet stamt af van het Aramese alfabet 
en wordt geschreven van rechts naar links. Het He-
breeuwse alfabet kende oorspronkelijk geen klinkers.  
Omdat het Hebreeuwse alfabet geen klinkers kende, 
werden later enkele medeklinkers gebruikt om klin-
kers mee aan te geven. 
 

De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet speelden 
een grote rol in de joodse mystiek. In het boek Mys-
tiek van de Hebreeuwse letters, van Ruud Bartlema, 
worden het Hebreeuwse alfabet en de 22 schilderijen 
beschreven. De vorm, getalswaarde en betekenis van 
de naam spelen naast Bijbelse verhalen en na-
Bijbelse verhalen een rol. Met een korte handreiking 
van dominee Hinkamp zijn de schilderijen makkelijker 
uit te leggen en te verklaren. 
 

Letters kunnen op drie niveaus bekeken worden: 
1. Het gewone aardse bestaan; 
2. Op geestelijk vlak; 
3. Wat zegt het over de Eeuwige. 
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Daarnaast spelen kleuren een belangrijke rol in het 
werk van Ruud Bartlema: 
1. Wit verwijst naar de Eeuwige; 
2. Blauw gaat over spiritualiteit; 
3. Rood staat voor de liefde; 
4. Geel is de kleur van de hemel; 
5. Groen/bruin zijn aardse kleuren. 
 

Dominee Hinkamp bespreekt drie schilderijen: 
Alef/Aleph (over de schepping van de mens), 
Beet/Beth (geloof als een huis om in te wonen) en 
Daleth (geloof opent de deur naar de wereld)   
(hieronder de afbeelding van de Daleth) 
 
 

 
 

 
 

Gedicht (Ruud Bartlema) 
 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
Hoog op rotsen, aan levend water, 
Van geur en smaak, van licht en stem, Uw evenbeeld. 
 

Volk dat in duisternis gaat, 
Mensen met stomheid geslagen, 
Het zal geschieden, zegt Hij, 
Dat zij weer glanzen als nieuw. 
 

Van licht en stem zult Gij ons maken, Uw evenbeeld. 
Niet meer beklemd en verdeeld 
Niet meer in woorden gevangen 
Eén en gekend en bevrijd 
Eindelijk mens zal ik zijn. 
 

Van licht en stem zult Gij ons maken, Uw evenbeeld. 
Daar staat de stoel van het recht, 
Daar zal staan de tafel der armen, 
Dan is de dag van het lam, 
Zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

 
 

Jan Winkels 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kerstlied 
 

Heurt de boodschap van dee dage 

 
Heurt de boodschap van dee dage, 

ho het deur de tieden klunk; 
ieder in zien eigen spraoke 

op zien eigen wieze zunk: 
“God hef nao oms umme zene, 
wi’j bunt no neet meer allene, 

in den duuster’n breg Hee lecht, 
wis Hee ons ne ni’jen weg!” 

Groot en klein is’t an ezegd: 
“Hee wis ons ne ni’jen weg!” 

 

Al ho duuster soms de tieden 

vol met onrecht, meuite en stried; 
in ne weld dee toch zo mooi is, 

is de vrae zo onwies wied! 

God hef het begin emaakt, 
met zien lecht ons an eraakt, 

hef dee lesse ons eleerd: 
“‘t Laeven is zo laevenswaerd!” 

Al ho duuster soms den weg, 
veur wee ‘t wil, is daor zien lecht. 

 

Dat de boodschap uut dee dage 

ok ons laeven binnenkump! 

Dat dit lecht in onze harten 

zich veur good ne plaatse nump. 
Dissen boodschap kö-j geleuven: 

‘t Karstlecht, dat nooit meer zal deuven, 
dat wat Bethlehem ons gaf, 
hölp ons zo töt ovver ‘t graf! 

Groot en klein is ’t an ezegd: 
“Hee wis ons ne ni’jen weg!” 
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Protestantse Vrijwilligers Groep  
 
Onze ouderenmiddagen worden steeds weer  goed 
bezocht door vele vaste gasten en ze worden terecht  
beschouwd als een fijn uitje, ook om elkaar te ont-
moeten. Op 12 november was dat ook weer het ge-
val. 
Onze voorzitster mevrouw T. de Bruijn opende de 
middag met een hartelijk welkom aan iedereen. Zij 
las een bewerking van Galaten 6: “Draag elkaars las-
ten” daarna een gebed en het zingen van een lied. 
Hierna gaf ze het woord aan de heer Van Der Meulen 
uit Dinxperlo. Hij stelde zich voor en gaf aan  ons te 
willen vertellen over zijn jeugdervaringen in Joure. 
Zijn verhaal had hij de naam gegeven: 

 

                         “Anders nog iets ?”   

 

Een verhaal uit een kruideniersverleden dat velen van 
de aanwezigen zich nog wel konden herinneren. Hij 
begon met zijn herinneringen uit de tijd dat hij 7 jaar 
oud was. Ook in die tijd waren er verschillende werk-
jes voor een jong kind die even wat druk bij de ou-
ders weghaalden. Het sorteren van lege flessen was 
zo’n karweitje. Er waren in die tijd heel veel soorten 
en maten statiegeldflessen en -potjes om in te ruilen. 
Als het druk was stond alles vol en moesten ze snel 
werken om ruimte te maken. Het was heel gewoon 
dat de hele familie meehielp. Ook het afwegen van 
suiker, zout, bonen  en koffie was een tijdverslindend 
werk. Dus als familielid was er voor iedereen werk te 
doen. Je wist al vroeg “de klant is koning” en die 
moest met veel vriendelijkheid behandeld worden.  
 
Kinderen begrepen dit niet altijd en zeker de kleintjes 
niet. Zijn verhaal zat vol nostalgie en humor en we 
kregen daardoor een goed beeld van het wel en wee 
in het gezin waar dit alles speelde.  Ook het gegeven 
dat iedere winkelier zijn eigen klanten had. Niemand 
ging b.v. naar een winkel waar men niet bij paste, dit 
had vaak te maken met het geloof. Later toen de 
grote winkelketens kwamen moest men ook nieuwe 
producten aanbieden om in de race te kunnen blij-
ven. Dit waren groente en brood en ook heel voor-
zichtig de huishoudelijke artikelen. Reclame maken  
was ook een item. Enkele dagen in de week sommige 
artikelen tegen een iets lagere prijs? Die goede oude 
tijd???  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook nieuw was het boodschappenboekje waar men 
alle gewenste artikelen in kon schrijven en dan werd 
dit klaargemaakt voor de klant. Daar kwam dan weer 
bij dat het soms ook bezorgd moest worden en er 
veel tijd mee gemoeid was. Maar ook hier weer:  
 

De klant is koning!! 
 

Toen de verteller ouder werd waren er nog veel meer 
mogelijkheden om zijn ouders bij te staan. Maar hij 
dacht ook vaak dat het niet zijn roeping was om ook 
kruidenier te worden. Al zijn vrienden speelden bui-
ten of zwommen en hij bleef maar aan het werk. Wel 
kreeg hij van de ouders een extra zakcentje wat ook 
wel een voordeeltje was.  
De tijd werd anders waardoor ook de predikant af en 
toe niet meer bij hun winkel kwam om de inkopen te 
doen!! Dit was wel een heel zure appel..!! 
In die tijd kwam voor hem duidelijk vast te staan dat 
dit nooit zijn droombaan zou worden. Het omgaan 
met mensen zat wel in zijn bloed en daardoor is zijn 
interesse ontstaan om in het onderwijs te gaan. 
Zo zal ook het plezier in het verhalen vertellen zijn 
ontstaan waardoor wij nu hebben kunnen genieten 
van een prachtig beeld uit de goede oude tijd. 
Hiermee waren we gekomen aan het einde van onze 
PVG-middag en bedankte mevrouw De Bruijn onze 
spreker voor deze fijne middag en  wenste iedereen 
een wel thuis en tot ziens op onze volgende middag: 
 

 Een hartelijke groet namens alle PVG-medewerkers 
                      Annie Bosman 

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerstvolgende  
PVG-middag woensdag 

19 december  
15.00 uur 

in de Johanneshof 
o.l.v. Mw. G. Braam. 
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Post voor mensen die we niet willen vergeten 
UNVRM 
 
Op 10 december vieren we wereldwijd de Dag van de 
Rechten van de Mens. Op die dag  werd in 1948 door 
de toen aanwezige Verenigde Naties een document 
ondertekend dat uniek is in de geschiedenis van de 
mensheid: de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens (UNVRM). Het zijn beslist geen hoge 
eisen die gesteld worden aan de regeringsleiders en 
machthebbers in onze wereld. Het gaat om basale 
rechten die er toe bijdragen dat ieder mens op aarde 
een menswaardig bestaan kan leiden in vrijheid en 
vrede. 
Met een beetje goede wil zien we in deze UVRM de 
seculiere vertaling en uitwerking van de tien geboden 
en roept het ons op tot mededogen en compassie 
voor hen die in moeilijke omstandigheden leven. Het 
is een prachtig document waarin de basale rechten 
van ieder mens op aarde zijn vastgelegd. Niet langer 
zouden deze rechten voorbehouden zijn aan een 
geprivilegieerde elite van rijken en machtigen. De 
Verenigde Naties en hun leiders namen met de on-
dertekening een grote verantwoordelijkheid op zich 
om deze rechten ook  waar te maken in de praktijk.  
Er is in de jaren die er op volgden en die achter ons 
liggen veel bereikt. Al zou je dat niet zeggen als je het 
dagelijks nieuws volgt. Maar echt, er zijn bindende 
verdragen afgesloten waarbij de meeste staten zich 
hebben verbonden aan naleving van deze mensen-
rechten.  
Helaas zijn er nog overal ter wereld veel mensen van 
wie de rechten geschonden worden. Met name ac-
tieve mensenrechtenverdedigers lopen de laatste 
jaren meer gevaar opgepakt te worden en zonder-
meer opgesloten te worden.  Afgesloten van hun 
familie, kinderen en vrienden, afgesloten van hun 
toekomst! Die mensen wil Amnesty niet vergeten. 
 
Brieven schrijven heeft zin. 
Ook in de Johanneshof werd vorig jaar na de kerk-
dienst volop brieven geschreven aan de lange tafel. 
Het is mooi om te kunnen melden dat al die brieven 
een positief effect hebben gehad. De Turkse voorzit-
ter van Amnesty Taner Kılıç, de Ethiopische journalist 
Eskinder, de mensenrechtenverdediger Mahadine uit 
Tsjaad….ze kwamen het afgelopen jaar vrij!  
Niet minder belangrijk is wat ze ons schreven in reac-
tie op de lawine aan brieven en kaarten die zij moch-
ten ontvangen: ‘Ik ontving in de gevangenis honder-
den kaarten en brieven uit Nederland. Zij geven me 
kracht, veel dank hiervoor. Solidariteit is de hoop voor 
de toekomst voor ons allemaal.’  
En dus wordt ook dit jaar op en rond 10 december 
wereldwijd een Schrijfactie  georganiseerd onder de 
noemer ‘Write for Rights’ (Schrijven voor Rechten). 

Deze keer wordt geschreven voor vrouwelijke men-
senrechten activisten van over de hele wereld. Vrou-
wen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek 
uiten op hun regering, zich niet laten wegsturen van 
hun land. Deze vrouwen krijgen nog vaker dan man-
nen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercam-
pagnes, gevangenschap en verkrachting. 
 
Write for Rights in de Johanneshof. 
Op 9 december kunnen kerkgangers en bezoekers 
van 11.00 tot 12.15 uur in de Johanneshof onder 
genot van een kopje koffie aan de grote tafel aan-
schuiven om één of meer brieven te schrijven of te 
ondertekenen.  
Er liggen voor negen vrouwen voorbeeld brieven 
klaar, zoals o.a. voor de 30-jarige Iraanse Atena 
Daema, die protesteerde tegen het gemak waarmee 
in Iran de doodstraf wordt uitgesproken en uitge-
voerd. Tijdens een vreedzame demonstratie in 2014 
werd zij opgepakt en in een showproces van 15 minu-
ten  ‘wegens samenkomen en samenzweren tegen de 
nationale veiligheid’  veroordeeld tot 14 jaar cel. Wel-
iswaar is dit  in hoger beroep teruggebracht tot zeven 
jaar maar wij roepen op tot haar onmiddellijke vrijla-
ting. 
 
Schrijft u met ons mee? Als het u toevallig niet uit-
komt maar u wilt wel schrijven, dan kunt u zich mel-
den via ons email adres: amnestyaaltenoostgel-
re@gmail.com. Dan sturen wij u een voorbeeldbrief 
toe die u zelf kunt afdrukken, ondertekenen en pos-
ten.  
Margo Molenaar, werkgroep Amnesty Aalten-
Lichtenvoorde.  
Telefoon: 06-22277564 
Volg ons op Facebook:  
https://www.facebook.com/aiaaltenoostgelre/ 
Website: http://www.oostgelre.amnesty.nl     

 
 

mailto:amnestyaaltenoostgelre@gmail.com
mailto:amnestyaaltenoostgelre@gmail.com
http://www.oostgelre.amnesty.nl/
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Actie Kerkbalans 2019 
 
Iedereen hecht op zijn eigen manier waarde aan de 
kerk. Om als kerk te kunnen blijven bestaan is een 
financiële bijdrage van de leden aan de actie Kerkba-
lans noodzakelijk, aangezien kerkgemeen-schappen 
geen subsidie ontvangen. De zondagse erediensten 
met het gezamenlijke ‘koffiedrinken’ na afloop, het 
onderhoud van de gebouwen, de personele inzet en 
de missionaire en maatschap-pelijke projecten kosten 
geld. Daarom is de landelijke Actie Kerkbalans van 
het grootste belang! 
 

     
 
In de begroting van onze kerk voor 2019 staat bij de 
‘Inkomsten’ onder het kopje  ’Levend Geld’ een be-
drag vermeld van € 83.000,=. Een klein deel daarvan 
komt -zo mag worden verwacht- uit de wekelijkse 
collecten tijdens de zondagse kerk-diensten.  
Het streefbedrag van de Actie Kerkbalans 2019 heb-
ben we op € 75.000,= gesteld. Tijdens de komende 
Actie zal opnieuw weer bij ruim 600 adressen een 
Kerkbalansenveloppe worden bezorgd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wanneer ieder kerklid evenveel zou kunnen bijdra-
gen, zou een bedrag van € 125,= per lid voldoende 
zijn om dat streefbedrag te halen.  
We weten echter dat dit niet geheel realistisch is. 

 
    

Onze kerk heeft gelukkig ook een groot aantal leden 
dat jaarlijks een (flink) hogere bijdrage toezegt. In de 
voorafgaande jaren hebben we al de suggestie ge-
daan om -indien mogelijk- in ieder geval een jaarbij-
drage van € 50,= toe te zeggen.  
Het is niet meer dan een indicatie want de toe-
zegging voor Kerkbalans geschiedt uiteraard op vrij-
willige basis. Hopelijk zet het u toch aan het denken 
om uw bijdrage het komende jaar in ieder geval gelijk 
te houden ten opzichte van het afgelopen jaar of 
enigszins te verhogen. Zoals al eerder gezegd be-
droeg het resultaat in 2018 ruim € 73.000,= waarvoor 
we alle gevers natuurlijk heel dankbaar zijn. 
De Actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19 
januari tot en met 2 februari. 

    In die periode gaan circa 45 vrijwilligers weer op pad 
om u te bezoeken en de bekende Kerkbalans-
enveloppe te overhandigen en die later weer bij u op 
te halen.      
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In de kerk houden we elkaar vast in het geloof en 
verbinden we ons met de mensen die onze steun 
nodig hebben. Nu het in onze maatschappij steeds 
vaker  ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die 
verbindt. 

    
 
Het is onze belangrijkste doelstelling om meer kin-
deren, jongeren en gezinnen te betrekken bij de ker-
kelijke activiteiten.      
Wist u dat er bij al die activiteiten in de Johanneskerk 
en de Johanneshof zo’n 150 vrijwilligers ‘in de weer 
zijn’?  Jaarlijks op een feestelijke avond in februari 
worden ze allen ‘in het zonnetje gezet’. 
De Johanneskerk en de Johanneshof is niet alleen op 
de zondag, maar ook op alle andere dagen van de 
week een plaats van ontmoeting, bezinning en van 
inspiratie. Er is voor elk wat wils!  

 We willen ook graag meer stappen  
 ‘naar buiten’ zetten, met activiteiten voor het hele  
     dorp. Initiatieven zoals een eigen 
 Lichtenvoordse Passion.  
 

          
 
 
 
 
 

Met de Actie Kerkbalans 2019 doen wij daarom weer 
een beroep op u om een bijdrage toe te zeggen voor 
2019 om daarmee het kerkelijke werk in stand te 
houden.  
En wij nodigen u bovenal uit om zelf eens deel te 
nemen aan één van die vele activiteiten.  
In het maandelijks te verschijnen Kerkblad  
‘Op Weg’ kunt u steeds lezen wat er te doen is, net 
als op onze website en op onze facebookpagina. 
 

 
 
Wist u dat er ook een landelijke fotowedstrijd wordt 
georganiseerd? Aan de hand van drie thema’s kunt u 
uw ‘kerkfoto van het jaar’ inzenden en zo kans maken 
op een masterclass fotografie door Ramon Mangold.  
Hoe ziet u onze Johanneskerk, denkend aan één van 
deze drie thema’s:  

• Vieringen op zondag als uiting van het geloof 

• Onderlinge betrokkenheid in de kerk: omzien 
naar elkaar 

• De diaconale aanwezigheid van de kerk in ons 
dorp  

Maak een foto (met mobiel of camera) waarop u laat 
zien wat de kerk voor u zo waardevol maakt. Iets dat 
u ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet 
lachen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt 
tijdens de landelijke pers-presentatie van de Actie 
Kerkbalans op vrijdag 18 januari 2019. We zijn na-
tuurlijk erg benieuwd naar uw inzendingen, we zien 
ze graag tegemoet op onze Facebookpagina. 
 

                                                   Met vriendelijke groet 
Het College van Kerkrentmeesters en de 

Werkgroep Communicatie & Kerkbalans 2019 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Expositie 400 jaar Statenbijbels 
Vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 is in Het 
Hof van Nederland in Dordrecht de tentoonstelling Te 
Kunst en Te Keur - 400 jaar Statenbijbels te zien. Op 
het plein voor Het Hof van Nederland zal een robot-
arm de complete Statenbijbel overschrijven. Een van 
de partners is het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer in-
formatie 

 

Scheve Bijbel over recht doen 
De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspira-
tie daarvoor biedt de ‘Rechte Bijbel’, een themabijbel 
over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel 
samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha. 
De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 
650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aan-
gevuld met een katern bijbelstudies en verdiepings-
materiaal. De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de 
boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl 
Prijs: € 29,50. Voor meer informatie zie: rechtebij-
bel.nl. 

 

Geef een Prentenbijbel aan een kind in Haïti 
Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-Amerika. 
Het is een van de armste landen ter wereld. Er is veel 
politieke onrust en de criminaliteit is hoog. 70% van 
de bevolking is werkloos, 60% is analfabeet. 
Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 
10.000 kinderen in Haïti een eigen Prentenbijbel ge-
ven. Een Prentenbijbel kost 5 euro.  
Voor meer informatie en het geven van een gift : 
bijbelgenootschap.nl/haiti.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

‘Laat het kerstverhaal niet ondersneeuwen’ 
Met als thema ‘Het wordt licht’ stelt het Nederlands 
Bijbelgenootschap allerlei creatieve en eigentijdse 
materialen beschikbaar om bewust naar het feest van 
Jezus’ geboorte toe te leven. Digitaal en op papier, 
voor gezinnen en alleenstaanden, voor kerken en 
kunstliefhebbers, voor ‘lichtzoekers’ en ‘lichtbren-
gers’ van alle leeftijden: Leesplan ‘Aanstekelijk’, het 
Inspire Adventspakket, uitdeelboeken voor kinderen 
en het Kerstproject Bijbel Basics. 
Meer informatie: bijbelgenootschap.nl/laat-het-
kerstverhaal-niet-ondersneeuwen/ 

 

Bijbelroute Rijksmuseum ‘Het Woord verbeeld’ 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwierp in 
samenwerking met het Rijksmuseum een bijbelroute 
door het museum langs twaalf meesterwerken: ‘Het 
Woord verbeeld’.  
Wie de bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis 
gidsje aanvragen of downloaden, dat uitsluitend bij 
het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en dona-
teurs staan er in november een aantal gratis rondlei-
dingen gepland met een gids. De route blijft ook na 
november beschikbaar.  
Aanvragen van het gidsje kan via: bijbelgenoot-
schap.nl/bijbelroute. 

 

                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
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Puzzel NBG - uitspraken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
1. Hier is hij, de mens. 
2. Gelukkig de vredestichters 
3. U bent de Messias, de Zoon van de levende God! 
4. Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster  
    gaan zoeken om het kind voor u te voeden? 
5. Met de hulp van de HEER, heb ik het leven ge 
    schonken aan een man. 
6. Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg  
    hebben gehad. 
7. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruik 
    te touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander. 
8. Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal  
    ik u nooit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9. Waar ben je geweest, Gechazi? 
10. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik  
       naakt ben; daarom verborg ik me. 
11. Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw  
       gunst geniet, geef me dan een teken. 
12. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. 
13. Maar wij hebben alles wat we bezaten achterge 
       laten om u te volgen. 
 
De oplossing van deze puzzel staat op een andere 
pagina! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A David F Hizkia K Jesaja P Samuel V Kaïn 

B Job G Ester L Elisa R Rebekka W Mirjam 
C Gideon H Pilatus M Mozes S Johannes 

de Doper 
X Thomas 

D Simson I Adam N Elia T Petrus IJ Jozua 

E Jezus J Ruth O Eva U Paulus Z Maria 
 

Hieronder volgen 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die uitspraken gedaan? 
Schrijf de letter op die bij zijn/haar naam staat. Wat lees je?  (Gebruikte vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling). 
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Agenda 
 
03 december Vergadering PVG 14.00 uur 
05 december Inloopmorgen  09.30 uur 
11 december Vergadering KRM 10.00 uur 
    Verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
12 december Inloopmorgen  09.30 uur 
18 december Christmas Carols 19.30 uur 
19 december Inloopmorgen  09.30 uur 
    Kerstmiddag PVG 15.00 uur 
21 december Open Tafel  11.30 uur 
 
02 januari  Inloopmorgen  09.30 uur 
07 januari  Vergadering PVG 14.00 uur 
09 januari  Inloopmorgen  09.30 uur 
14 januari  PVG middag  14.30 uur 
15 januari  Verg. beheerscie 10.30 uur 
16 januari  Inloopmorgen  09.30 uur 
    Vergadering V&T 10.00 uur 
18 januari  Open Tafel  11.30 uur 
 

 
Giften 
 

Mevrouw J. ter Haar ontving een gift van € 10,- be-
stemd voor de PVG. 
Hartelijk dank! 
 
 

 

Kledinginzameling 

 

In de maand december vindt er geen kledinginzame-
ling plaats. De eerstvolgende is op zaterdag 26 janua-
ri a.s. van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, 
Rentenierstraat 20. 
 
                                                           De kledingcommissie 
 
Oplossing puzzel NBG 

 
1. Pilatus (H) 

2. Jezus (E) 

3. Petrus (T) 

4. Mirjam (W) 

5. Eva (O) 

6. Rebekka (R) 

7. Simson (D) 

8. Petrus (T) 

9. Elisa (L) 

10. Adam (I) 

11. Gideon (C) 

12. Pilatus (H) 

13. Petrus (T) 
 
“Het wordt licht” 

 

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 20 januari 2019. 
Kopij moet uiterlijk maandag 7 januari 2019 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:r.a.tekronnie@upcmail.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 2 december 
eerste zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J.  Hinkamp 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: missiewerk 

 

zondag 9 december 
tweede zondag van advent 
akz dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: pastoraat 

 

vrijdag 14 december 
heilig avondmaal in de Johanneshof 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: kerkradio 

 

zondag 16 december 
derde zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte: algemeen kerkenwerk 

 

dinsdag 18 december 
christmas carols/kerstzangdienst 
m.m.v. Ingrid Luiten, accordeon 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 

 

zondag 23 december 
vierde zondag van advent 
10.00 uur mevrouw J.W. Hengeveld, Eibergen 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: St. Hope 

 

maandag 24 december 
kerstnachtdienst m.m.v. pop/gospelkoor  
Multiple Voice uit Aalten 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dinsdag 25 december 
eerste kerstdag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw De Bruijn 
deurcollecte: kia, kinderen in de knel 
 

zondag 30 december 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
welkom: de heer G. van Lochem 
deurcollecte:  cantorij 
 

maandag 31 december 
oudejaarsdag  
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: eindejaarscollecte 

 

zondag 6 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte:  De Bondgenoot 

 

zondag 13 januari 
bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: plaatselijk pastoraat 

 

zondag 20 januari 
akz dienst  m.m.v. top 2000 koor 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 

 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst 
 


