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Hemelvaart 
 
Stel je voor, je staat met een groepje te praten. 
En dan, ineens, verdwijnt één van de aanwezi-
gen. Stijgt op, een wolk ervoor, en weg is hij.. 
Dat overkwam dus die volgelingen van Jezus. Je 
ziet ze staan. Met opengevallen mond omhoog 
starend.  

 
Moet je dat vieren? Of sla je stijl achterover en daar 
blijft het bij? Wat zegt de Bijbel erover? Matteüs be-
steed er geen aandacht aan. Noemt enkel Galilea 
waar de leerlingen heen moeten na de opstanding. 
Marcus beschrijft hoe Jezus wordt opgenomen in de 
hemel (al wordt aangenomen dat dit deel later is 
toegevoegd). Bij Johannes geen hemelvaartsverhaal. 
Terwijl Lucas twee versies geeft. In zijn evangelie 
worden  opstanding en hemelvaart bijna in één adem 
genoemd. Ertussenin het verschijnen aan de Em-
maüsgangers en aan zijn leerlingen.  Dezelfde Lucas 
laat in Handelingen Hemelvaartsdag vallen op de 
veertigste dag na Pasen. 
 
En dat is de dag geworden die christenen Hemel-
vaartsdag noemen. Niet voor niets de veertigste. 
Veertig is een getal vol symboliek. Veertig heeft te 
maken met inkeer. Met bezinnen. Met leren ook. 
Veertig jaren was de leertijd van het volk Israël in de 
woestijn. In de bijbels-joodse traditie ziet men veertig 
jaren als een mensengeneratie met na elke generatie 
een nieuw begin. Ninevé kreeg veertig dagen de tijd 
om zich te bekeren. Noach zat veertig dagen in de 
stromende regen.  
 
Ook andere godsdiensten kennen bijzondere waarde 
toe aan het getal veertig. Het Suikerfeest volgt veer-
tig dagen na de Ramadan, de vastenperiode in de 
Islam. En een Indische gewoonte is de Selamatan, 
een religieus feestmaal op de veertigste dag na de 
geboorte van een kind of na het  overlijden van ie-
mand. 
 
Ergens in de vijfde eeuw wordt de eerste vermelding 
van het vieren van Hemelvaartsdag genoemd. Allerlei 
tradities ontwikkelden zich sindsdien. Sommigen nog 
heel niet zo simpel. Zo werd een beeld van Jezus door 
een speciale deur naar het dak van een kerk getakeld. 
Zal een heel spektakel geweest zijn. In Duitsland viert 
men op Hemelvaartsdag ook Vaderdag. In Nederland 
is het een dag waarop men naar de kerk gaat voor 
zover die dienst niet is afgeschaft. Wel nog veel festi-
vals, en braderieën. En er is  de traditie van het 
dauwtrappen. In de negentiende eeuw dacht men 
dat de dauw op het gras  een zuiverende werking 
had, maar het gebruik van dauwtrappen als viering 
zou een heidense oorsprong hebben. Het gebruik om 
de heropleving van de natuur te eren. Medisch ver-

richtte dauwtrappen (soms wel hemelvaren ge-
noemd) wonderen. Goed tegen huidaandoeningen, 
zomersproeten en, hoe mooi is dat dan,  veroudering. 
Als bewijs hieronder een foto van ongelooflijk fitte 
dauwtrappers. Sportieve outfit ook!  
 

 
 
Er zijn plaatsen waar ’s morgens vroeg  al processies 
worden gehouden om de hemelvaart van Jezus  te 
vieren. En in een aantal Brabantse dorpen trekken  de 
harmonie en de drumband rond zes uur 's ochtends 
door het dorp. In West-Brabantse grensdorpen is het 
nog gezelliger. Daar trekken de harmonie en drum-
band naar het dichtstbijzijnde dorp in Vlaanderen, 
waar ook gespeeld en ontbeten wordt, gevolgd door 
aubades in diverse cafés .Ooit ging dit samen met een 
bezoek van de eerste mis in het Vlaamse dorp, maar 
vanwege ontkerkelijking en het feit dat de muzikan-
ten door de vroege drank vaak luidruchtig waren 
komt dit nog maar sporadisch voor.  
 
Ontkerkelijking. Ook in ons land raakt  hemelvaart 
wat uit het zicht. Terwijl het toch een scharnierpunt 
is, een punt van omkeer. Van verandering. God legt 
de taak op aarde in handen van mensen. 
 
Hemelvaart. Moeilijk begrip. Begrip waar iedereen zo 
zijn eigen beeld bij zal hebben. Zoals ook bij het 
woord hemel. Herinner me onze kinderen. Klein nog. 
Met elkaar bedenkend hoe de hemel eruit zou zien. 
Bij één van hen stond vast dat je er zeker niet kon 
rennen. Want dan zakte je met je knieën door de 
wolken zei hij.  
 
Hemelvaart. Een moment waarop in elk geval heel 
veel veranderde voor de mensen die met Jezus had-
den opgetrokken. En daarmee ook voor mensen van 
nu die God zoeken. Die Jezus als voorbeeld willen 
proberen te nemen. Wonderlijk hoe iemand die hier 
niet meer is toch nog voortleeft.  
 
Een mooie Hemelvaartsdag gewenst. 
                    marja  
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 Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Pasen! Het is het hart van onze kerk: de op-
standing van onze Heer, op de derde dag. Het is 
de bevestiging van God, dat dit unieke leven 
van Jezus (met alles waar hij voor stond en over 
sprak) niet zomaar ten onder mag en kan gaan  

          in de dood.  
 

 
 

Voor de één is het een blijde boodschap van nieuw 
leven, een streep onder het verleden. Tijd om met 
nieuwe moed het leven aan te pakken. Voor een an-
der is het vooral een boodschap van troost. Ook al is 
het verleden soms onomkeerbaar we mogen ons 
geborgen weten in Gods toekomst. En ook dát is een 
heel groot goed!  
 

Dat, alles bij elkaar, maakt de boodschap van Pasen 
tot een heel rijke en intense boodschap. Het is een 
persoonlijke boodschap die je boven de zorgen van 
alledag mag uittillen. Het is ook een maatschappelijke 
boodschap om samen bezig te gaan met die wereld 
die Jezus voor ogen had. Met oog voor de minsten. 
Met een luisterend oor voor wie niet (of te weinig) 
gehoord worden. Het is een maatschappelijke bood-
schap van omzien, in een wereld waarin het soms zo 
hard of onverzoenlijk toegaat. Als kerk hebben we 
daarom een boodschap: van hart tegen hard! 
 

Na een heel intensieve periode, (zeker in de laatste 
week van Pasen) maar ook een periode die heel veel 
voldoening heeft gegeven, komt er nu weer wat meer 
tijd voor andere zaken. Natuurlijk gaan we door met 
bijzondere vieringen. Zo is er al weer een eerste over-

leg geweest over de TOP2000-kerkdienst en zijn er 
heel wat afspraken gemaakt voor onze AKZ-diensten, 
waarin er weer veel ‘anders’ zal gaan. Ook de Kerk-
proeverij, om mensen voor het eerst of opnieuw 
kennis te laten maken met onze kerk en de kerkdien-
sten in de Johanneskerk, staat weer in de steigers om 
opgebouwd te worden. Het nieuwe programma van 
Vorming en Toerusting is bijna klaar, want je moet 
sprekers al vroeg benaderen en ‘vastleggen’.  
 

Maar behalve deze bouwwerkzaamheden aan de 
buitenkant is er ook veel zorg nodig voor de ‘binnen-
kant’: pastoraat, ontmoetingen, delen van lief en 
leed, bij mensen thuis of zomaar in de wandelgangen 
in het dorp (of buitengebied), of in een verloren mo-
mentje met een kop koffie in de Johanneshof. Wilt u 
een keertje uw verhaal kwijt (iets wat u hoog zit) of 
gewoon wat bijpraten? Laat het rustig even weten! 
Soms wordt er gedacht dat een dominee, kerkelijke 
werker, wijkouderling of contactpersoon het vast wel 
weet als er iets is waar men over wil spreken. Soms 
zal dat ook zo zijn. Maar we zullen als (kerk met min-
der mogelijkheden aan mensen of middelen) er toch 
aan moeten wennen dat niet alles automatisch gaat 
en een vraag of verzoek kan snel gemaakt zijn!  
 

 
 

Daarom zal er de komende tijd ook intern (in de ker-
kenraad) worden nagedacht om te bouwen aan een 
kerk die toekomst heeft. Hoe willen we kerk zijn? 
Wat zijn onze sterke punten? Wat kan er beter? Hoe 
kan het beter? Wat is er mogelijk? Waar moeten we 
bijsturen? We gaan er graag over in gesprek. Sugges-
ties zijn van harte welkom! Want kerk zijn we samen.  
 

Zo is er veel werk en liggen er nog heel wat uitdagin-
gen voor de toekomst. Het is niet altijd werk dat het 
meest tot de verbeelding spreekt maar er is wel een 
goed fundament nodig om iets goeds op te bouwen; 
bouwen aan de toekomst. Want we hebben een 
mooie boodschap om uit te dragen: een opwekkende 
paasboodschap (in de ruimste zin van het woord). Die 
mooie boodschap vraagt om een open oor en een 
open oog voor elkaar en de wereld waarin we leven 
én voor onze mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Maar wat we vooral nodig hebben is een open hart, 
dat een spiegel wil zijn van/voor de liefde van God. 
 

Een heel ‘hart’elijke groet Hans Hinkamp 

 
 



4  

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Op moment van schrijven genieten we van prachtig 
weer en het verder ontluiken van de natuur. Je ziet 
alles verder uit de aarde komen. Jammer genoeg zijn 
er ook die op dit moment alleen binnenshuis kunnen 
genieten vanwege allergieën. Zijn er die herstellende 
zijn van een operatie of te maken hebben met ziekte. 
U allen heel veel kracht gewenst. Degenen die blok-
ken voor een examen of een overgang naar een an-
dere klas / groep, heel veel sterkte gewenst in de 
hoop op een gunstige uitslag. 
 
Pasen ligt weer achter ons. De festiviteiten zijn voor-
bij en het gewone leven is weer begonnen. We zijn 
weer met beide benen op de grond gezet. 
Of toch niet en blijft het mysterie van dood en op-
standing rondom ons hangen? Het mysterie wat je zo 
nu en dan denkt te begrijpen, waar je even iets van 
ziet, in de dingen die je overkomen, waarover je hebt 
gelezen of gehoord in verhalen. In mooie dingen die 
je zomaar ineens overkomen of die je raken. 
We zijn onderweg naar Hemelvaartsdag om in de 
maand juni het Pinksterfeest te vieren.  
 
Ter inspiratie voor Hemelvaartsdag lied 663 
 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen,  
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 
 
Twee data om alvast te noteren: 
- de volgende datum voor de gespreksgroep in de 
Antoniushove is donderdag 26 september om 14.30 
uur in zaal 004. 
- donderdag 29 augustus is er een oecumenische 
viering in de kapel van de Antoniushove onder leiding 
van Imka Wieggers en Gaatske Braam. 
 
                                                 Met bemoedigende groet, 
                                                                     Gaatske Braam 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed na Pasen. Het houdt ons een spiegel voor 
en roept ons op paasmensen te zijn.  

 

-Als we geloven  
dat een glimlach sterker is dan een wapen, 
als we geloven  
in de kracht van een uitgestoken hand, 
als we geloven  
dat wat mensen bijeenbrengt  
belangrijker is dan wat ze verdeelt,  
dan worden wij paasmensen. 
Als wij daarin tekortschieten: 
Heer, ontferm U dan over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

 

-Als we de ander  
bekijken met vriendschap en respect, 
als we ermee akkoord gaan 
dat wij de eerste stap moeten zetten  
en niet de ander, 
als we vreugde vinden  
in de vreugde van onze buur, 
als de ongerechtigheid tegen een ander  
ons evenzeer beroert 
als het onrecht tegen onszelf, 
dan worden wij paasmensen. 
Als we daarin tekortkomen: 
Christus, ontferm U dan over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 

 

-Als we de kant kiezen  
van de kleine en de zwakke, 
als we geloven  
dat de liefde de enige kracht is, 
als we geloven  
dat vrede mogelijk is, 
dan worden wij paasmensen. 
Als we niet zover geraken: 
Heer, ontferm U dan over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge God, die Jezus op de derde dag deed opstaan, 
ons oprichten en bezielen,  
zodat we onze weg door dit leven  
hoopvol kunnen verder zetten 
en eenmaal mogen thuiskomen  
in zijn eeuwig leven. Amen. 
 

bron: www.dominicanenschildebergen.be 
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Verjaardagen 

 
 
01 mei   De heer G.B. Schieven 
   De Steege 45 
   7136 ML Zieuwent 
   80 jaar 
02 mei  De heer B.H. Scholten 
   Rapenburgsestraat 33-104 
   7131 CW Lichtenvoorde 
   90 jaar 
  Mevrouw G. Geesink-Schepers 
   Oostermeenweg 1 
   7134 RK Vragender 
   82 jaar 
12 mei  Mevrouw D. ten Lohuis 
   Varsseveldseweg 7-29 
   7131 BG Lichtenvoorde 
   76 jaar 
14 mei  De heer H.D. Wissink 
   Martin Leliveltstraat 40 
   7131 ZL Lichtenvoorde 
   75 jaar 
15 mei  De heer B.W. Scholten 
   Rapenburgsestraat 44 
   7131 CZ Lichtenvoorde 
   77 jaar 
19 mei  Mevrouw H.G. Kuiperij-Florij 
   Vincent van Goghstraat 17 
   7131 VD Lichtenvoorde 
   89 jaar 
20 mei  De heer H.W. Stronks 
   Bachstraat 22 
   7131 AE Lichtenvoorde 
   85 jaar 
29 mei  Mevrouw D.C.B. Wijers-Scholten 
   Gruttostraat 11 
   7132 DC Lichtenvoorde 
   80 jaar 
30 mei  De heer R.M.J. Boschman 
   Esstraat 47  
   7131 CT Lichtenvoorde 
   75 jaar 
  01 juni Mevrouw A.W. Oonk-Westerveld 
   Oude Winterswijkseweg 27 
   7134 PG Vragender 
   87 jaar 
 
 

02 juni  Mevrouw N. Kip-Jacobs 
   Staringstraat 34 
   7131 XB Lichtenvoorde 
   76 jaar 
03 juni  De heer H.W. Nijland 
   Pastoor Scheepersstraat 49 
   7134 RB Vragender 
   78 jaar 
05 juni  De heer E.J. Wamelink 
   Rapenburgsestraat 33-206
   7131 CW Lichtenvoorde 
   91 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. 
 
 
 

Dankbaarheid 
Dankbaar voor het leven. Zo zou je het misschien het 
beste kunnen omschrijven. Dat zijn Dirk en Anneke 
Batenburg, Wilhelminastraat 16 in Lichtenvoorde. 
Enige tijd geleden mochten zijn hun 50 jarig huwe-
lijksjubileum vieren. Een reden voor dankbaarheid 
omdat er in het leven van alles kan gebeuren en soms 
ook gebeurt. Wij wensen hen nog vele goede, gezon-
de en gezegende jaren toe! Van harte proficiat! 

 
 
 
Geboorte 
Op 7 april was het een heel bijzondere dag voor Anke 
en Reindert Toebes, Landstraat 18 in Harreveld. Op 
die dag werd hun eerste kind geboren, een dochter: 
Linn. ‘Daar ben je dan met je kleine voetjes en lieve 
lijfje. Onze nieuwe grote liefde en dat blijf je.’ Wij 
wensen hen van harte geluk en Gods zegen toe met 
die nieuwe mooie leven! 
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In memoriam Diny Schieven – Wisselink 
 
Op 17 april namen we in crematorium Berkenhove in 
Aalten, in besloten kring, afscheid van Berendina 
Christina Schieven – Wisselink: Diny. Haar leven be-
gon op 2 september 1939 aan de Vossenbult te 
Heelweg (bij Varsseveld). Tijdens de oorlog is  ze op-
gegroeid met de aanwezige onderduikers. Als Diny 
“van de Singel” getrouwd met Gerrit “uut de Morél” 
Ze kregen vier kinderen: Anja, Hans, Jolanda en Dick.  
 

Al op jonge leeftijd overleed oudste zoon Hans. Jaren 
later overleed onverwacht dochter Anja. Opnieuw 
een heel zware klap. Toch raakte ze niet verbitterd en 
bleef voor alles de mens die ze was: zorgzaam, voor 
mens en dier. Met de steun van anderen vond ze 
weer de kracht om verder te gaan. 
 

De eerste kleinkinderen waren er om opgepast te 
worden, waar ze van genoot. De boerderij in de Slan-
genburg werd verkocht en in Zieuwent vormde een 
pluimveebedrijf een nieuwe uitdaging. Met de pensi-
oengerechtigde leeftijd kwam ook de verhuizing naar 
het dorp, het werk was klaar, tijd om te genieten. 
 

Dat genieten lukte prima, naast de kleinkinderen 
waren er genoeg activiteiten waar ze mee bezig kon 
zijn. Op vakantie met een reisgezelschap, of fietsen in 
de wijde omgeving, er was tijd voor. Maar steeds 
vaker was ze in gezelschap van anderen niet meer zo 
op haar gemak. Later bleek dit het begin van haar 
dementie. De laatste drie jaar van haar leven verbleef 
ze in verzorgingshuis ‘den Es’ in Varsseveld, waar ze 
liefdevol werd verzorgd. Op 12 april overleed ze in 
het bijzijn van haar man Gerrit.  
 

De afscheidsdienst was op speciaal verzoek van de 
familie geheel in de Achterhoekse streektaal omdat 
Diny daar volop van genoot. In de woorden van de 
apostel Paulus over de liefde klonk er troost en een 
oproep om elkaar vast te houden in liefde. Zoals wij 
door God vastgehouden worden in liefde, in leven en 
in sterven. In dat vertrouwen gaven wij haar leven uit 
handen in de handen van de levende God. 
 

Dat allen die trouw en liefdevol om haar heen ston-
den troost mogen vinden in het geloof in Gods ont-
ferming over de grenzen van dit leven heen. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Licht na de nacht 
 
De nacht was bang en zwart, 
het licht was in de hemel uitgedaan. 
Jezus' leerlingen met pijn in 't hart 
waren de diepe stilte ingegaan. 
Nooit heeft de kilte van 't verdriet 
ooit zwaarder in de nacht gewaakt. 
Geen vogel zong er meer een lied, 
de aarde was in 't hart geraakt. 
 
De morgen kwam zo vol van gloed, 
de zon verscheen als hemels licht. 
Een nieuwe dag kwam aarde tegemoet 
en deed  de duistere deuren dicht. 
'Wat zoek je toch, Hij is hier niet. 
Weet toch, de Heer is opgestaan.! 
't Is alles licht wat je hier ziet. 
ja Jezus heeft het licht weer aangedaan. 
 
Al lijkt het soms nog bange nacht 
Weet dan dat Jezus alles heeft volbracht. 
 
 

Diny Beijersbergen-Groot 
www.gedichtensite.nl 
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Kerkenraadsvergadering van 27 maart 2019 
 
- Diaconie  
De diaconie heeft een drietal percelen grond in 
erfpacht uitgegeven. Voor deze 
rechtshandelingen is instemming nodig van de 
kerkenraad. De kerkenraad stemt hiermee in.  
 

- Wijkindeling  
Wijk 10 (globaal Hooiland en Hofesch) is veel groter 
dan de andere wijken. In het ouderlingenberaad zal 
de wijk-indeling nader onder de loep worden 
genomen om te bezien of een evenwichtiger 
herindeling wense-lijk/mogelijk is.  
 
- Informatiegids 
Een nieuwe informatiegids is in voorbereiding. Het 
wachten is nog op enkele teksten.  
 
- Folder op campings 
Deze folder is in de maak. Het basisidee is er en 
wordt verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om 
deze folder te verspreiden op campings en bij hotels 
e.d. in onze gemeente om de aandacht te vestigen op 
onze protes-tantse gemeente.     
 
- Vorming en Toerusting 
We constateren dat het een goed jaar is geweest 
voor Vorming en Toerusting met een hoge opkomst. 
Ook van Rooms-Katholieken en mensen uit 
omliggende plaatsen. De koppeling van bid- en 
dankdag aan een inhoudelijke avond erna is een 
goede koppeling. Hierdoor houden we deze diensten 
overeind. Voor volgend jaar is het programma in 
voorbereiding. Er zijn al gastsprekers vastgelegd.  
 
- Vacatures 
Wijk 10 van Ria Tieltjes is vacant. In het 
ouderlingenbe-raad wordt dit nader bezien mede in 
relatie tot de grootte van deze wijk (zie eerder bij 
wijkindeling). 
 
- Heroldgroep 
De Heroldgroep komt in 2020 van 17-20 september 
in Lichtenvoorde. Startzondag zal in verband hiermee 
worden gepland op 27 september.   
 
- Bij de kerkdiensten. 
Er is met een groepje gebrainstormd over de invulling 
van bijzondere diensten. Hieruit zijn genoeg ideeën 
ge-komen en de AKZ-diensten van de rest van 2019 
zijn in hooflijnen ingevuld, evenals de 
adventsdiensten, kerst-nachtdienst en de dienst met 
kerstmis.  
 
 
   

- Classis Gelderland Zuid en Oost 
Voorstellen voor kerkordewijzigingen zijn voorgelegd 
ter consideratie. Dit is kerkelijke taal voor ter 
overweging. Voor zover voor onze gemeente van 
belang komen ze kort aan de orde. Dit zijn de 
volgende voorstellen. 
De eerste twee voorstellen regelen de juiste teksten 
voor de mogelijkheid dat niet alleen bij de kerkrent-
meesters maar nu ook bij de diakenen niet-
ambtsdragers als diaconaal rentmeester deel kunnen 
uitmaken van het college van diakenen en wie 
daarvoor kunnen worden gekozen. Niet-
ambtsdragers worden door de kerkenraad benoemd, 
waarbij alle mogelijke leden benoembaar zijn, te 
weten belijdende en doople-den, gastleden en 
vrienden.  
Het derde voorstel behelst de mogelijkheid dat bij 
een visitatie  
(wat vroeger een buitengewone visitatie was bij b.v. 
moeilijkheden in de gemeente/kerkenraad) de leden 
van de gemeente gelegenheid kan worden gegeven 
tot een gesprek met de visitatoren.  
De voorstellen vijf en zes regelen in het kader van het 
verminderen van de regeldruk dat de wijze waarop 
de gemeente wordt gekend en gehoord wordt 
geschrapt uit de plaatselijke regeling en het kenbaar 
maken van de mening van de leden van de gemeente 
op meer unifor-me wijze in de kerkorde staat. Hierbij 
is consequent gekozen voor de term “in de 
gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te 
maken”. De aangelegenheden, waarin de mening kan 
worden gegeven, zijn niet inge-perkt.  
De kerkenraad stemt met de voorstellen in en de 
scriba zal de classis hierover informeren.  
 
- Vrijwilligersavond 
De vrijwilligersavond wordt in 2020 gehouden op 14 
februari. Martin en Elfriede Meijer, Jan en Carelien 
Len-sink nemen de organisatie op zich.           
  
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 
kerkenraad.   
                                                                
                                                       Namens de kerkenraad 
                                                         Flip de Bruijn, notulist 
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De diaconie heeft het volgende project  
onder-steund: 
 
World Servants 
 
World Servants organiseert werkvakanties voor met 
name jongeren naar ontwikkelingslanden. Jaarlijks 
gaan er zo’n 800 mensen uit heel Nederland met 
World Servants op een werkvakantie naar landen 
zoals Equa-dor, Bangladesh, Malawi, Myanmar, 
Rwanda en Boli-via. 
Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of 
kliniek. Deze projecten duren twee tot drie weken. In 
die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie 
weken staat er een gebouw waar de hele 
gemeenschap iets aan heeft.  
Lokale partnerorganisaties werken samen met World 
Servants en zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld een le-
raar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn. Of 
dat er personeel komt in de pasgebouwde kliniek. 
Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook 
zelf. De ontmoeting met de bevolking in het 
buitenland maakt diepe indruk. Er wordt samen 
gepraat en samen gebouwd en misschien wordt er 
ook een potje voetbal gespeeld. Ook verblijven de 
groepen dichtbij de ge-meenschap. De deelnemers 
leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver 
weg én dichtbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de werkvakanties wil World Servants  bereiken 
dat: 
• Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland 
een stap verder komt. Met een concreet bouwproject 
zoals een school of kliniek wor-den de mensen 
geholpen om zich verder te ontwikkelen.   
• Mensen uit Nederland enthousiast worden 
om te dienen, dit door vrijwilligerswerk in het bui-
tenland te gaan doen.  
World Servants gelooft dat Jezus ons heeft geleerd 
om te dienen. Omdat het geloof in Hem het 
fundament is van dit werk, wil World Servants zoveel 
mogelijk men-sen laten ervaren dat iedereen kan 
dienen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden. 
World Servants bereidt de projecten voor, zorgt voor 
goede begeleiding tijdens het project en blijft na het 
project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken. 
 
 

 
‘Nu een bouwplaats, straks een school’ 
www.worldservants.nl/doetinchem 
 
Deurcollectes mei 
 
5 mei  Kindernevendienst 
 
12 mei          Jeugdwerk JOP – (KIA) 
 
Op school het geloof ontdekken 
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelf-
sprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw 
geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en 
scholen zijn die samenwerken om kinderen het 
christelijk ge-loof en de kerk te laten ontdekken, 
bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook 
ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, 
bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren 
of denken zij mee over de identiteit van de school. 
JOP, Jong Protestant, onder-steunt kerken en scholen 
in hun samenwerking door mee te denken, te 
experimenteren met nieuwe sa-menwerkingsvormen, 
netwerkbijeenkomsten te orga-niseren en 
ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit 
mooie werk met een gift, zodat meer kin-deren de 
kans krijgen om het christelijk geloof te ont-dekken. 
 
19 mei       Koffie Johanneshof 
 
26 mei        Missionair Werk en Kerkgroei (PKN) 
 
 
Opbrengsten deurcollectes maart 
 
03 mrt.   Stichting Hope   € 59,37 
10 mrt. Amnesty International  € 61,50 
13 mrt. Eigen project diaconie 
 Ethiopische vrouwen    € 42,71 
17 mrt. Voorjaarszendingsweek  (KIA) € 69,90 
24 mrt. Missionair werk (KIA)  € 86,40 
31 mrt. Binnenlands diaconaat  (KIA) € 46,60 
 

Namens de diaconie 
André Koskamp 
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 Vrijheid vieren 
 
Zondag 5 mei, om 10.00 uur, is er een AKZ-
kerkdienst (Anders Kerk Zijn) met als thema: 
‘Vrijheid vieren’. Op deze Bevrijdingsdag staan 

we stil bij vrijheid en onvrijheid. De cantorij verleent 
muzikale medewerking met klassiekers uit ‘Valerius 
Gedenkklanck’ maar ook met andere liederen die 
gaan over vrede en vrijheid.  

 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend en dat betekent een 
gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid. Het 
wordt een kerkdienst met een feestelijk oranje tintje.  
Maar de wereld wordt nog mooier als er plaats is 
voor mensen met alle kleuren van de regenboog.   
 

Hans Hinkamp 
 
 

 

 
 
 
P.V.G. Seniorenmiddag  8 april  
  
Met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen open-
de mevrouw T. de Bruijn de bijeenkomst. De opkomst 
was verrassend goed op deze mooie zonnige dag. 
Misschien was het optreden van het muziekduo:  
“duo Mengelmoes” wel de reden om toch hiernaar-
toe te komen. Een middag met gezellige muziek is 
altijd een trekker!  
Mevrouw De Bruijn begon met het lezen van een 
overdenking naar Romeinen 5:  “Gods Genade” en 
een gebed. 
Daarna was het de beurt aan de heren Edmund Heu-
tink en Tonny Westhof die zich voorstelden  als het 
“Duo Mengelmoes” en onze middag zouden verzor-
gen. Met een gitaar en een harmonica wisten ze ons 
zeer wel te raken. Ze begonnen heel duidelijk in hun 
dialect, het  “Achterhoeks” en vroegen de mensen of 
dit voor de aanwezigen een probleem was. Iedereen 

vond het prima: men kon het wel verstaan en ook 
meestal wel spreken.  
Het eerste nummer dat ze ten gehore brachten was:  
“ As i’j plat kunt praoten, dan moj ’t neet laoten”   
Het werd een steeds gezelliger “meezingfeestje”. 
Oude liedjes zoals “Ik hol van de Achterhoek, waar ik 
bun geboren”, ”Oh heideroosje “ en vele anderen 
werden met verve gebracht.  Velen zongen spontaan 
mee en de woorden kwamen als vanzelf weer in hun 
geheugen op.  
De muzikanten hadden tijdens de pauze zeker wel 
een consumptie verdiend. Voor iedereen  even een 
gelegenheid om met elkaar te babbelen.  
Hierna het tweede deel van hun optreden in een 
gezellige sfeer. Meestal werd er weer volop meege-
zongen of geneuried. Er kwamen nog zo veel beken-
de liedjes voorbij waaronder: “De klok van Arnemui-
den”, “Alle duiven op de Dam” en “De Drikusman”. 
Aan het einde van deze middag die bijzonder vrolijk 
en ontspannend was bedankte mevrouw De Bruijn de 
beide heren voor deze zeer geslaagde middag.  
Mevrouw de Bruijn vroeg aan de aanwezigen om 
aandacht voor het volgende: Op 27 mei a.s. vieren 
we samen onze afsluiting van het PVG- seizoen met 
een gezellige middag en een prachtig optreden in de 
Kaasboederij Weenink in Lievelde.  
We hopen iedereen daar te  zien.  
De kosten zijn € 20,00 per persoon.  
Hebt u zich nog niet opgegeven? Dit kan nog tot 20 
mei a.s. bij mevrouw N. Kip. Ook afmeldingen graag 
voor 20 mei.  
Indien u geen vervoer hebt kunt u zich melden bij 
mevrouw De Bruijn  die  er voor zal zorgen dat er een 
auto beschikbaar is. Haar tel.nr. is 372804. We ver-
wachten dat u voor dit taxivervoer om 13.30 uur in 
de Johanneshof aanwezig bent.  
          Namens alle medewerkers een hartelijke groet  
                                                                       Annie Bosman 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Afsluiting  P.V.G.-seizoen 
27 mei om 14.00 uur 

Kaasboerderij Weenink 
Lievelde 

Opgeven bij Mw. N. Kip  
 
 

 
 

Volgende PVG bijeenkomst: 
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4 en 5 mei  

 
Begin mei van elk  jaar staat de herdenking aan de 
tweede wereldoorlog vol in de aandacht en natuurlijk 
ook de bevrijdingsherdenking. 
 
Ondanks dat inmiddels alleen de oudsten onder 
ons zelf de oorlogstijd hebben meegemaakt, is de 
belangstelling voor onze zwaar bevochten vrijheid 
gelukkig nog onverminderd groot en het is goed om 
met respect te herdenken, welke  offers daarvoor 
gebracht zijn.   
 
 
 

 
 
Ook dit jaar in Op weg een stukje historie uit onze 
eigen gemeente. Aangezien ondergetekende ook na 
de oorlog geboren is,  raadpleeg ik en citeer ik en vat 
ik samen (met toestemming) delen uit het boek ‘Be-
zetting en Verzet deel  I, geschreven door Henny 
Bennink uit Vragender en thans wonende te Eiber-
gen. 
 
Op 18 augustus 1940 was de intrede en bevestiging in 
de Hervormde gemeente Lichtenvoorde van de toen 
nog jonge ds. J.C. van Dongen.  
 
 

De bijgaande foto met de nieuwe 
predikant  te midden van de ker-
kenraadsleden voor de hoofdin-
gang van de kerk dateert uit die 
tijd. 
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Enkele jaren later te weten op 28 januari 1942 crash-
te een Hampden-bommenwerper in de Besselink-
schans, waarbij alle vier geallieerde bemanningsleden 
om het leven kwamen. De toenmalige loco-
burgemeester Klein-Gunnewiek had ds. van Dongen 
verzocht of opdracht gegeven om de uitvaart van 
deze vier bemanningsleden te leiden. Deze uitvaart 
was op 1 februari 1942 in bittere kou en er lag 
sneeuw.  Het toeval wil dat op die dag de pas be-
noemde NSB-burgemeester Lamers eens in zijn 
nieuwe gemeente kwam kijken, twee weken vóór zijn 
officiële ambtsaanvaarding. Hij trof op het gemeen-
tehuis maar twee ambtenaren, de anderen waren 
allemaal naar de uitvaart van de vlieg-tuigbemanning. 
Hij kreeg er al een erg koele ontvangst. Het was hem 
wel duidelijk dat hij op weinig sympathie kon reke-
nen. Daarop vertrok hij naar de Algemene Begraaf-
plaats aan de Vragenderweg. Hij voegde zich daar 
onopvallend tussen de mensen, die de laatste eer aan 
de neergestorte vliegtuigbemanning brachten. ds. 
van Dongen sprak daar net de grafrede uit, een 
gloedvol betoog tegen het nationaal-socialisme, ver-
huld in bijbelse analogieën.  
Die woorden zullen de NSB-burgemeester met af-
schuw hebben vervuld. Ook zal hij verbaasd geweest 
zijn over de hele grote belangstelling van de inwo-
ners. Direct na de plechtigheid liet hij de notities van 
de uitvaartrede opvragen bij  de dominee. De vol-
gende dag ontbood Lamers ds. van Dongen op ge-
sprek te komen en verweet hij hem dat de teneur van 
zijn toespraak anti-nationaal-socialistisch was, maar 
het bleef bij een waarschuwing, nog wel. 
 

Ongeveer vier maanden 
later moest de dominee 
weer bij Lamers op het mat-
je komen, maar die liet tele-
fonisch weten wegens zie-
kenbezoek op de gestelde 
tijd  niet te kunnen. Lamers 
beschouwde dat als een 
smoes en stuurde de ge-
meenteveldwachter naar de 
pastorie om de dominee te 
arresteren. Maar de domi-

nee bleek niet thuis. Na zijn ronde langs de zieken 
ging dominee alsnog naar het gemeentehuis en klop-
te bij de burgemeesterskamer aan en werd toen door 
een norse Lamers binnengelaten, terwijl daar nog 
ene van Elten was en nog een onbekende man. Ds. 
van Dongen werd gelijk door Lamers gearresteerd, 
waarna hij  hem aan een verhoor onderwierp. Lamers 
confronteerde de dominee met zijn bezoek die mid-
dag aan een mevrouw in Lievelde, die hij tien gulden 
gegeven zou hebben om haar af te houden om lid van 
de NSB te worden. De dominee erkende dat bezoek 
te hebben gebracht en ook haar tien gulden te heb-

ben gegeven maar niet voor hetgeen hem nu werd 
verweten. Lamers vuurde nog meer vragen op de 
dominee af over zijn houding en welke boodschap hij 
uitdroeg in de kerk en of hij Hitler als antichrist be-
schouwde. De dominee gaf daar geen antwoord op. 
Maar de resultaten van het verhoor waren voor La-
mers aanleiding om de dominee vast te houden in 
één van de twee cellen in het gemeentehuis. Hij 
mocht nog even naar huis bellen om ontlastend be-
wijsmateriaal te laten brengen evenals een pyjama 
en toiletartikelen. Lamers heeft nog diezelfde dag 
telefonisch overleg gevoerd met de SD in Arnhem. De 
volgende dag werd ds. van Dongen weer vrij gelaten 
onder de voorwaarde dat hij zonder de toestemming 
van Lamers zijn woonplaats niet mocht verlaten. Die 
voorwaarde werd slechts voor kennisgeving aange-
nomen, want in de zomer ging de dominee zonder 
kennisgeving aan Lamers enkele weken op vakantie. 
Direct na thuiskomst werd de dominee gebeld door 
Lamers. Deze wist exact te vertellen in welke plaats 
hij met zijn gezin was geweest en bij welke familie ze  
tijdens hun vakantiedagen gelogeerd hadden en hoe 
lang. De dominee had dit nog nauwelijks allemaal 
aangehoord of er werd hard aangebeld. Twee man-
nen in uniform arresteerden hem en brachten hem 
op 22 augustus 1942 naar het HvB in Arnhem. Ds. van 
Dongen werd daar ten laste gelegd dat hij de Führer 
had beledigd  en in de kerkdiensten samen met de 
gemeenteleden had gebeden voor de leden van het 
Koninklijk huis. Hij hoorde zes maanden straf tegen 
zich uitspreken . Op 12 september 1942 werd de do-
minee overgebracht naar kamp Amersfoort. De laat-
ste maanden van zijn detentie bracht de dominee 
door in het kamp Vught. Op 11 maart 1943 werd hij 
daar, flink vermagerd, vrijgelaten. 
 
Ten opzichte van de verschrikkingen elders is het alle- 
maal heel goed afgelopen.  Ds. J.C. van Dongen  aan-
vaardde in 1945 een beroep van de Hervormde ge-
meente -Zutphen. In de jaren ’70 en begin jaren’80 
kwam hij nog wel eens een preekbeurt vervullen in 
onze kerk. Hij overleed op 4 november 1983. Afgelo-
pen zomer kwam zijn dochter met twee kleinkin-
deren nog in de kerk kijken.  
 
Op het proces tegen NSB-burgemeester Lamers dat 
op 7 april 1949 diende, toonde van Dongen zich erg 
vergevingsgezind jegens Lamers. Die was van oor-
sprong verzekeringsagent en  was door zijn NSB-
lidmaatschap tot burgemeester gebombardeerd. 
Lamers aldus van Dongen trachtte zich bemind te 
maken bij de burgers, maar mijn  taak was nu juist 
om te zorgen dat  gemeenteleden niet door zijn 
vriendelijkheden werden geïnfecteerd. 
 
                                                                  Frits van Lochem  
 

J.C. van Dongen 
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Wij gaan naar Egmond aan Zee 
 
Zondag 24 februari van dit jaar was er in de Johan-
neskerk een AKZ-dienst, geleid door dominee Hans 
Hinkamp in samenwerking met Pastoor Rudolf Schel-
tinga. Laatstgenoemde is pastoor van de Oud-
Katholieke Parochie van de Ste. Agnes in Egmond aan 
Zee. 

Het was een druk bezochte en 
zeer geslaagde dienst. Na afloop 
waren er veel positieve reacties en 
één daarvan was: ‘kunnen we niet 
een keer een dienst van deze pas-
toor in Egmond bezoeken’? Nu, 
dat gaan we doen en wel op zon-
dag 30 juni aanstaande. Het is de 
bedoeling, dat we per bus naar 
Egmond aan Zee vertrekken. 

Programma: 
• vertrek vanuit Lichtenvoorde om 07.00 uur 
    koffie en broodjes in de bus 
• bezoek kerkdienst om 10.00 uur 
• middagprogramma: wordt aan gewerkt 
    voor een lunch wordt gezorgd 
• vertrek naar Lichtenvoorde om 16.00 uur 
 
Er wordt van een ieder een eigen bijdrage gevraagd 
van € 20,-- per persoon. 
Opgave bij Willie Geessink  
(0544-371217 of info@geessinkboomkwekerijen.nl)  
of Bert Baarsma  
(06-24999432 of bertbaarsma@gmail.com) 
Vol is vol! 
 
                                                                      De organisatie 
                                      Willie Geessink en Bert Baarsma 
 
 

 
Commissie Beheer “Vredehof’ 
 
Het is al jaren zo dat wij in de editie van april of mei 
van dit kerkblad u vragen om een vrijwillige bijdrage 
voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
Wij verzoeken u vriendelijk een bijdrage over te ma-
ken op rekeningnummer NL13RABO03361.63.797 ten 
name van de Commissie Beheer “Vredehof” van de 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde. 
Mocht u in plaats van een bankoverschrijving de 
voorkeur geven aan contante betaling, dan zal één 
van onze vrijwilligers bij de ons bekende adressen 
langs komen voor het vragen van een bijdrage. Bij 
voorbaat onze dank. 
 
 
 
 

Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen is 
een gedeelte van de begraafplaats gerooid en op-
nieuw ingeplant. Dit brengt veel kosten met zich 
mee, daarom is uw vrijwillige bijdrage extra nodig. 
 

De commissie heeft het 
vriendelijke verzoek, 
losse spullen (vazen 
e.d.) die u niet meer 
gebruikt, niet op de 
begraafplaats achter te 
laten, maar mee te 
nemen naar huis. Bij 
veel wind liggen ze 
overal verspreid en 
bovendien maakt het 
een rommelige indruk. 

Wij willen de begraafplaats graag netjes houden! 

 

Voor vragen over de huurrechten en de bijkomende 
grafkosten voor particuliere graven, urnengraven, 
urnengraven met kelder, urnbijzetting en het ver-
strooien van as op het strooiveld, kunt u terecht bij 
onze voorzitter J. Niewold, tel. 0314-843947 
Email: j.niewold@upcmail.nl. 

 

                                                   Met vriendelijke groeten 
             Namens de commissie van beheer ‘Vredehof’  
                                                         G.A. Bijker, secretaris 
                                                                 tel: 06-55784818 
                                                   email: gabijker@chello.nl  
 

 
Spaardoosjes 
In het maartnummer van Op 
Weg ontving u een spaardoos-
je om in de veertigdagentijd 
mee te leven met mensen die 
onze hulp kunnen gebruiken.  
De diaconie steunt al jaren een 
project in Ethiopië. In 
eerdere nummers van Op Weg 
(en bij de expositie in de Jo-
hanneshof) kon u er over lezen. Hoe een team artsen 
en verpleegkundigen afreisde en volgend jaar weer 
gaat afreizen naar dat verre land om gezondheids-
werkers daar te ondersteunen. En dan speciaal op 
het gebied van moeder- en kindzorg. 
 
 

Met Pasen zijn er al heel wat doosjes ingeleverd. De 
(voorlopige) opbrengst voor die prachtige goede doel 
is € 126,- Hiervoor heel hartelijk dank! Heeft u geen 
spaardoosje ingeleverd en wilt u dit project alsnog 
ondersteunen dan kan dit. U kunt een gift overmaken 
op de rekening van de diaconie Protestantse Ge-
meente Lichtenvoorde (IBAN: NL 46 RABO 
0336121687) onder vermelding van Ethiopië project. 

mailto:info@geessinkboomkwekerijen.nl
mailto:bertbaarsma@gmail.com
mailto:j.niewold@upcmail.nl


13  

Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Website 
Sinds kort hebben de bijbelgenootschappen in Portu-
gal, Kenia en Zuid-Afrika een eigen website en bij-
belapp gekregen. Het NBG en andere bijbelgenoot-
schappen hebben daarbij ondersteuning gegeven. 
Een mooie stap voor deze drie landen. 
  
Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone 
Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. 
De inwoners hebben de afgelopen jaren veel te lijden 
gehad door de burgeroorlog en de ebola-epidemie. 
Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, 
maar kunnen niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Neder-
lands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat ze dat 
straks wel kunnen met een bijbelvertaling in het 
Mende, de taal van hun hart. 
Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een 
bijbelvertaling voor Sierra Leone? Kijk dan op 
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-
website en geef een gift. 
 
Presentatie NBG 'Bijbellezen met kinderen' 
Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms 
best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken 
wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Neder-
lands Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwer-
kers hierin met de presentatie ‘Bijbellezen met kin-
deren’. Neem voor meer informatie contact op met 
Nanja Faber, e-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, 
telefoon: 023 - 514 61 65.  
 
App 'Mijn Bijbel' vernieuwd 
Eind vorig jaar is de app Mijn Bijbel van het NBG uit-
gebreid met leesplannen, de Herziene Statenverta-
ling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-
ondersteuning. 
De app is te downloaden in de Appstore of op Google 
Play. Ga naar debijbel.nl/app. 
 
Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel 
Maak alvast kennis met deze nieuwe BGT-
Jongerenbijbel met het dagboek voor dertig dagen. 
Hierin zijn allerlei verschillende voorbeelden van de 
extra’s uit de Jongerenbijbel te vinden.  
Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar in de 
webshop van het NBG shop.bijbelgenootschap.nl of 
de christelijke boekhandel. 
 
                            Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                    Ineke Beestman-Hoitink 
 

 
 
 

Paaspuzzel NBG 
 
Een tijdje geleden is er op zondagmorgen tijdens de 
koffie in de Johanneshof een puzzel uitgedeeld door 
de werkgroep van het NBG. 
 
Hieronder de beloofde oplossing: 
 1. Christus 2. Doorntakken 3. Israël  4. Magdala  
5. Petrus 6. Witte kleren 7. Kruis 8. Jeruzalem 
9. Opgestaan 
 
De oplossing is: HALLELUJA (betekenis: Loof de Heer) 
 

 
Solidariteitskas 2019 
 
In de loop van de maand mei zal bij u het verzoek 
voor de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de Solida-
riteitskas bezorgd worden. Een acceptgiro treft u er 
bij aan. Deze Solidariteitskas was voor de kerkvereni-
ging in 2007 alleen in de Hervormde Kerk bekend.  
De Protestantse Kerk heeft deze Solidariteitskas bij 
de kerkvereniging volledig overgenomen en daarom 
willen wij deze bijdrage dan ook weer van harte bij u 
aanbevelen.  
De hiervoor gevraagde bijdrage is net als eerdere 
jaren € 10,00  per (doop)lid. 
Van deze bijdrage is de helft bestemd voor het lande-
lijke steunfonds,  waaruit kerkelijke activiteiten be-
taald worden die alleen door gezamenlijke inspan-
ningen gerealiseerd kunnen worden. 
Daarnaast worden ook afzonderlijke gemeenten on-
dersteund wanneer zij grote uitgaven te doen heb-
ben die bijdragen aan de vitaliteit van de gemeente. 
Zo heeft de Solidariteitskas destijds gedurende het 
jarenlange restauratietraject van onze Johanneskerk 
ook meerdere keren flinke bedragen beschikbaar 
gesteld. 
Voor de realisatie van de Johanneshof werd ook bij-
gedragen en wel in de vorm van rentesubsidie gedu-
rende de gehele bouwperiode. 
Een en ander ligt alweer vele jaren achter ons, maar 
dat doet aan het belang van solidariteit niets af. 
Daarom bevelen wij deze jaarlijkse actie van harte bij 
u aan ! 
Als u via internet-bankieren betaalt, graag dan wel 
het unieke nummer van  de acceptgiro vermelden.   
 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 
                                                                        Bert Baarsma  
                       voorzitter college van kerkrentmeesters   
 

 
 
 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website
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Agenda 
 
01 mei  Inloopmorgen  09.30 uur 
08 mei  Inloopmorgen  09.30 uur 
13 mei  Vergadering PVG 14.00 uur 
15 mei  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Moderamen 19.30 uur 
17 mei  Open Tafel 
21 mei  Verg. Beheerscie 10.30 uur 
22 mei  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
27 mei  PVG middag  13.30 uur 
29 mei   Inloopmorgen  09.30 uur 
 
 
 

Giften 
 
Ontvangen via mevrouw G. Braam € 9,00 voor alge-
meen kerkenwerk 
Voor de ouderling bloemendienst via mevrouw J. ter 
Haar 2x € 10,00 en via mevrouw G. ter Haar € 10,00. 
Mevrouw T. de Jongh ontving € 30,00 voor onder-
houd gebouwen. 
Hartelijk dank! 
 
 
 

Kledinginzameling  
 
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 25 
mei van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, 
Rentenierstraat 20. 
De inzameling vindt altijd plaats op de laatste zater-
dag van de maand, behalve in december. 
 
                                                                       De commissie 

 
 
 
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       
 
 
 

 

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.   
 

 
 

 
Iedere woensdagochtend heeft de 
Johanneshof, van 9.30 - 11.30 uur 
de deuren geopend voor een kopje koffie. Het eer-
ste 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 juni. Kopij moet 
uiterlijk maandag 20 mei 2019 om 12.00 uur zijn inge-
leverd 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. 06 – 10 61 97 58 

 

Website Mevr. A. Lensink,  tel. 37 66 69 

 
WIJKINDELING 2019 
 
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             
       dhr. R. te Kronnie             37 67 06 
  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.  vacant    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 

 
Contactpersoon voor afspraken Johanneshof:  
T.H. de Bruijn – Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde  
tel. 06-25072817 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21376237 e.bruin35@kpnmail.nl 

 

Koster kerkgebouw : G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 0544 – 37 34 93 koster@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:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:e.bruin35@kpnmail.nl
mailto:koster@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 5 mei 
akz dienst 
thema: vrijheid vieren 
m.m.v. de cantorij 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: kindernevendienst 
 
zondag 12 mei 
10.00 uur ds. G. Heinen-Zemmelink, Aalten 
welkom: de heer Koskamp 
deurcollecte: jeugdwerk (jop) 
 
zondag 19 mei 
10.00 uur ds. F. van Keulen, Winterswijk 
welkom: mevrouw De Bruijn 
deurcollecte: koffie Johanneshof 
 
zondag 26 mei 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Lensink 
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei 
 
donderdag 30 mei 
hemelvaartsdag – geen dienst 
   
zondag 2 juni 
akz dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: plaatselijk kerkenwerk 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 
 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst 
 


