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Sjaal om. 
 
Misschien is het mopje nog wel bekend. Uit het 
cabaret van Fons Jansen die praat over het 
bezoeken van het Heilige Land door de 
zogenoemde heilige landlopers. Het waren de 
zestigerjaren. Heel wat kerkgangers bezochten 
Israel. Met reisgezelschappen of individueel. 

Om na thuiskomst dia’s te vertonen. Als je de pech 
had meerdere heilige landlopers te kennen hoefde je 
zelf  niet meer te gaan. De beelden van de straatjes 
van Jeruzalem, het meer van Tiberias, Kapernaüm en  
het stroompje dat de Jordaan bleek te zijn, vertoond 
in een verduisterde  kamer met de gordijnen dicht, of 
in een zaaltje achter de kerk, stonden op je netvlies 
gegrift. En dan het mopje van Fons Jansen: “Kom je 
daar aan, stapt uit het vliegtuig, snikheet is het, en 
wat zeggen ze als eerste woord tegen je?  Sjaal om! 
Nou ja zeg . . .” 

 

Het eerste woord: sjalom, of,  zoals ze in het arabisch 
zeggen, salaam. Leuk grapje van die sjaal. Maar een 
mooier eerste woord kan je eigenlijk niet te horen 
krijgen. Sjalom, salaam, oftewel vrede. Iemand die 
het je zegt wenst je vrede toe.  
 

Heb het even nagezocht. Het woord komt in de Bijbel 
zo’n driehonderdvijftig keer voor. In het Oude 
Testament en in het Nieuwe Testament. Ook Jezus 
neemt het regelmatig in de mond. In de Griekse 
vertaling van het Oude Testament werd voor sjalom  
het woord irene (ειρήνη) gebruikt. Overgenomen in  
de vertaling van het Nieuwe Testament. Irene is niet 
voor niets de naam van één van de prinsessen die 
kort voor de Tweede Wereldoorlog geboren werd. 
 

In de Bijbel betekent  het woord sjalom niet als eer-
ste vrede in de zin van afwezigheid van oorlog. Het 
woord sjalom is een toestand zoals God die voor 
ogen had toen hij de wereld schiep. Een paradijselijke 
toestand zou je kunnen zeggen. Genoeg voor ieder-
een. Rust. Vrede onderling. En als die toestand er is 
betekent dat ook dat het recht heerst. Er is gerech-
tigheid. Als je zo leeft, onder die omstandigheden, 
dan leef je in de ‘sjalom van God’. Of zoals een mo-
hammedaan zal zeggen ‘in de sjalom van Allah’. Het 
gaat niet alleen om jouw vrede. Het gaat om een 
algemene vrede. Een toestand van rust, van genoeg, 
van gerechtigheid voor iedereen. Een toestand die je 
iedereen voor toewenst. Sjalom voor iedereen. Met 
als extra toevoeging dat God wil dat die sjalom alom-
vattend is. Overal heerst.  
 

Nog even over het vertalen van dat woord sjalom. 
Heb er de Griekse tekst  op nageslagen. Alle keren 
dat ik het nazocht het woord ειρήνη, irene dus. Moet 
wel zeggen dat ik het niet bij alle driehonderdvijftig 

gevallen gecontroleerd heb, maar wel bij meer dan 
twintig. Een voorbeeld. Ik ga naar 1 Samuél 25 vers 6. 
Een knecht van David  moet op bezoek bij een schat-
rijk echtpaar om hun iets voor te leggen. In de verta-
ling uit 1951 lees ik: “ Gegroet! Vrede zij u, vrede zij 
uw familie, vrede zij over al wat ge bezit ”. En dan de 
huidige vertaling uit 2004. Ik lees:” Ik wens u en uw 
familie en uw bedrijf alle goeds ”. Grappig, die om-
slag. Maar ook mooi dat gezocht is naar de wezenlijke 
betekenis van dat woord sjalom. Sjalom, een toe-
stand waarbij mensen welvaren. Waarbij het ze goed 
gaat. 
 

Hoe ik zo op dit thema gekomen ben? Van eenen-
twintig tot negenentwintig september is het Vredes-
week. Wordt binnen de kerken aandacht geschonken 
aan de Vrede. Met een hoofdletter. Zo ver te zoeken 
soms.  
 

Het is een opdracht voor iedereen, maar zeker ook 
voor ons als kerk, om te werken aan Sjalom met een 
hoofdletter. Aan werkelijke vrede. Aan rust voor ie-
dereen. Aan genoeg voor iedereen. Aan een toestand 
waarin gerechtigheid heerst. Niet een beetje, maar 
alomvattend. En daar passen geen muren bij om 
mensen buiten te sluiten. Geen muren om jouw Sja-
lom, jouw geluk,  het goede van jouw familie, en het 
goede  van jouw bedrijf,  alleen voor jezelf te houden.  
 

Natuurlijk is het ingewikkeld om oplossingen te vin-
den voor de grote verschillen wereldwijd. Natuurlijk 
is het ingewikkeld oplossingen te vinden als landen 
als Jordanië dreigen te bezwijken onder de constante 
vluchtelingenstroom. Natuurlijk is het ingewikkeld 
oplossingen te vinden voor de klimaatproblemen. 
Maar dat het ingewikkeld is om oplossingen te vinden 
wil niet zeggen dat je ze niet moet blijven zoeken!  
 

Samen werken aan Sjalom. Vier woorden die in feite 
ook de samenvatting vormden van de preek afgelo-
pen zondag. Een preek aangehoord in een stal. Zwa-
luwen die je om de oren vlogen. Een kat met jongen 
bij de ingang. Honderdvijftig mensen die allemaal die 
vrede meekregen naar huis. In de vorm van de zegen 
over hen uitgesproken. Zo heeft God zijn  Sjalom be-
doeld. Sjalom! 
 

                                                                                  
 
 
 

marja 
 
 
Mocht u ook ooit Israel bezocht hebben, ik heb 
niemand willen beledigen met mijn relaas over dia’s 
hoor. Trouwens, was er zelf ook in 1987. 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Met het begin van de maand september klopt 
het nieuwe seizoen weer aan de deur. Plannen 
voor het nieuwe seizoen kunnen worden ont-
vouwen. Dat daarvoor vaak al door heel veel 
mensen het nodige werk is verricht is vaak min-    

          der bekend. 
 

Daarom deze keer een hulde aan al die vrijwilligers 
die er toch steeds maar weer staan! Dank aan al de 
denkers en meedenkers, mensen die onder de koffie 
ideeën aandragen, brainstormers en de stille over-
denkers. Dank aan hen die organisatorisch zorgen dat 
activiteiten van de grond komen. Dank voor wie er 
aan werken dat al dit moois niet ongemerkt voorbij 
gaat. Dank voor degenen die klaar staan als er koffie 
gezet moet worden. Dank voor die klaar staan als de 
tuin onderhouden moet worden (en dat is niet een-
malig!) Dank voor de ‘klaarzetters’ en ‘opruimers’. 

We gaan er soms al te gemakkelijk aan voorbij maar 
juist hierdoor kunnen we als relatief kleine kerk toch 
geweldig veel moois doen! En wat het mooie van dit 
alles is, is dat door al die inspanningen van zoveel 
mensen ook de saamhorigheid groeit. Je voelt je met 
elkaar verbonden. Het zijn de zegeningen van het 
vrijwilligerswerk. We zijn ondanks alle bedrijvigheid 
geen bedrijf. Ook al moet het er in de christelijke 
gemeente, zoals de apostel Paulus dat noemt, ‘wel 
ordelijk aan toegaan’.  
 

Nu is dit laatste puntje misschien soms wel een ver-
beterpuntje! Maar wat mogen we dankbaar zijn voor 
alles dat er door mensen van de grond wordt getild. 
En zeg nu zelf: al die keren dat iets van de grond 
wordt getild, komt dan niet vanzelf de hemel wat 
dichterbij? Dat kan zijn bij de koffie-inloop, bij de 
open tafel, bij avonden ter inspiratie, bij kerkdien-
sten, bij.... (vul maar in!) 
 

Nee, het kost mij na de vakantie geen moeite om 
deze mooie draad weer op te pakken. Soms zijn we 
best wel eens even de draad kwijt en is het zoeken. 
Maar ook dat hoort er bij. Als je samen zoekt vind je 
elkaar! Daarom gaan we in september weer enthou-
siast van start. Het thema van de Startzondag, ‘Een 
goed verhaal’, mag dit jaar de toon zetten. We mo-
gen hopen, bidden en danken op een (opnieuw) klin-
kend seizoen! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

Kerkelijk werker Gaatske Braam 
 
Meeleven:  
- met de zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeg-
huis. 
- met hen die lichamelijk en/of geestelijk steeds meer 
in moeten leveren. 
- met degenen die een onderzoek of operatie moeten 
ondergaan of herstellende zijn van een operatie. 
- met hen die het gemis van een naaste nog zo intens 
ervaren. 
U allen Gods kracht en zegen gewenst! 
 
Voor de jarigen een gezegend nieuw levensjaar ge-
wenst en degenen die een huwelijksjubileum konden 
vieren, nog mooie jaren samen.  
 
Viering 29 augustus gaat niet door 
Vanwege het vertrek van Imka Wieggers bij Careaz 
gaat de oecumenische viering in de kapel van de An-
toniushove op donderdag 29 augustus niet door. 
Wel gespreksgroep in de Antoniushove  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
de gespreksgroep in de Antoniushove op donderdag 
26 september om 14.30 uur in zaal 004.  
Het thema is hoop en verwachting.  
 
Open Tafel 
Joke Rouwhorst en Joke Lensink geven een hele fijne 
inhoud aan de open tafel. Je voelt de liefde waarmee 
de heerlijke gerechten zijn bereid en er is een prima 
sfeer onder de deelnemers. Hopelijk krijgen de beide 
Jokes de mogelijkheid hier nog lang mee door te 
gaan.   
 
Dit is mijn laatste reguliere kopij voor Op Weg want 
per 1 oktober 2019 ben ik niet meer werkzaam in uw 
gemeente. Hierbij wil ik de protestantse gemeente 
Lichtenvoorde hartelijk bedanken voor mijn parttime 
aanstelling als kerkelijk werker in het pastoraat. 
Ook wil ik langs deze weg u als gemeente hartelijk 
bedanken voor uw vertrouwen in mij, voor uw gast-
vrijheid en voor het feit dat ik een stukje mocht mee-
lopen op uw levensweg.  
 
U allen Gods zegen gewenst. 
 
                                                 Met bemoedigende groet,    
                                                                     Gaatske Braam 
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In memoriam Gerda Stronks –Wisselink  
 
Bovenaan de rouwkaart stonden de volgende 
woorden: 
De zon scheen,  de vogels floten,  
de bloemen bloeiden  en toen werd het stil. 
 
Gerda Willemina Wisselink werd geboren in 

Westendorp en werd in de volksmond Gerda van de 
Liester genoemd, naar de boerderijnaam. 
Ze had een broer en een zus. Haar moeder overleed 
op jonge leeftijd, evenals haar broer, een vrouw en 
dochtertje achterlatend. Het nichtje is als een doch-
ter voor hen geworden.  
Gerda heeft als huishoudelijke hulp meerdere werk-
plekken gehad, ook heeft ze kantinewerk gedaan 
waarbij het contact met mensen haar erg aansprak. 
Ze ontmoette Willy Stronks en ze trouwden in 1955.  
Er werden twee zonen geboren, Bert en Marc. Gerda 
was een verenigingsmens, ze is meer dan vijftig jaar 
lid geweest van de toneelvereniging in Westendorp, 
tot voor kort was ze nog lid van de gymclub waarvan 
ze in 2012 al 65 jaar lid was.  Ze beoefende linedance 
met een groep in de Koppelpaarden. 
Ze hield van de natuur,  kweekte plantjes, was een 
echte bloemenvrouw, voorzag duiven van brood en 
overige vogels van pindakaas. 
Ze vond het fijn voor anderen iets te kunnen beteke-
nen en werd de trotse oma van Thijmen en Lisa. 
Het zorgen voor de ander, het behulpzaam zijn ging 
soms ten koste van haarzelf. Ze vond het moeilijk 
hulp toe te laten, wilde het liefst de regie in eigen 
hand houden en wilde ook het liefst dat de dingen  
gebeurden zoals zij het graag wilde.  
De laatste jaren leverde ze lichamelijk steeds meer in.  
April dit jaar werd een ziekenhuisopname noodzake-
lijk met daarna een tijdelijke opname in de Antoni-
ushove. Zij voelde zich zo moe, had veel jeuk en 
hoofdpijn.  
Een opname in het hospice volgde. Hier kreeg ze rust, 
kon afscheid nemen van velen en overleed op 16 juli. 
Dinsdag 23 juli werd afscheid van haar genomen in 
crematorium Berkenhove in Aalten. Er is een bewer-
king gelezen van Psalm 121, een Psalm waarin wordt 
verwoord dat je mag weten dat God er in je leven bij 
is, zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet ver-
laat, je bewaart zelfs door de dood heen.  God laat 
ons nooit los.  
Marinus van den Berg verwoordt: “Alles wat we zien 
zal voorbijgaan. Maar het Licht – dát blijft.” 
Gerda mocht gaan naar God, mocht gaan naar dat 
Licht.  Dat dit haar man, kinderen, kleinkinderen en 
een ieder bij wie zij een lege plaats achterlaat tot 
troost mag zijn. 
                
 

In memoriam Johan Schutte 
 
Johan Schutte werd op 11 juni 1929 geboren in Barlo 
als derde zoon, na hem werd er nog een zusje gebo-
ren.  
Hij trouwde in 1953 met Sina Wamelink en er werden 
twee zonen en een dochter geboren. Na eerst bij zijn 
ouders in Barlo gewoond te hebben verhuisden ze 
naar de Potgieterstraat in Lichtenvoorde. 
Johan Schutte is boekhouder geweest bij de zuivel in 
Aalten, daarna in Lochem en werkte in de assuranti-
en, eerst ‘s avonds na zijn reguliere werk en na zijn 
pensionering overdag, was boekhouder voor vereni-
gingen en verzorgde, vanwege zijn passie voor mu-
ziek, bij heel wat feestjes de muziek.  
Hij was oecumenisch ingesteld en had een duidelijke 
mening over vele zaken. Elke zaterdagavond werd 
gekeken naar het programma ‘Nederland zingt’ waar-
in vaak Psalmversjes gezongen werden die hij vroeger 
op school had moeten leren. Liederen gezongen in 
het Engels, kon hij minder waarderen. Het gebed was 
voor hem heel belangrijk, elke middag en avond bad 
hij voor de wereld, voor zieken, voor hen die een 
gebed zo nodig hadden. 
Samen met zijn vrouw genoot hij van vele autoritjes, 
om boodschappen te doen of ergens iets te nuttigen.  
De laatste jaren leverde hij lichamelijk steeds meer 
in. 
Omdat het zelfstandig wonen in de Potgieterstraat 
niet meer ging verhuisden ze naar de Stegemanshof 
in Aalten. 
Dit jaar, na een ziekenhuisopname, werden hij en zijn 
vrouw opgenomen in de Molenberg in Groenlo, waar 
hij zaterdag 27 juli overleed. 
Vrijdag 2 augustus hebben we zijn leven herdacht in 
crematorium Berkenhove in Aalten. Daar werd zijn 
lievelingsmuziek ten gehore gebracht, kleinkinderen 
deelden mooie herinneringen aan opa en er werd 
een gedeelte uit zijn favoriete Bijbelboek, Openbaring 
van Johannes, gelezen. In het gelezen visioen zag 
Johannes een nieuw Jeruzalem, een stad van licht en 
goud, waarin al het oude  - de pijn, de angst, de haat, 
de nijd en de dood – volkomen afgedaan hebben. Een 
visioen waarmee hij verder kon in de moeilijke mo-
menten van zijn leven. 
Het gemis is groot, maar de herinneringen aan een 
zorgzame, lieve man, vader en opa blijven. Aan een 
man die je verwende, die trouw was in het bezoeken 
van mensen, vooral hen die ziek waren, die belang-
stelling toonde en er altijd verzorgd uitzag. 
Johan Schutte mocht gaan naar God die er in zijn 
leven bij was, mocht gaan naar God die er is zelfs 
voorbij de grenzen van de dood.  
Dat dit allen bij wie hij een lege plek achterlaat tot 
troost mag zijn. 

                 



5  

In memoriam Lien Holsbeeke – Neerhof 
 
Gerharda Engelina (Lien) Neerhof werd op 22 april 
1922 geboren in Bredevoort. Op 11 jarige leeftijd 
verhuisde het gezin naar een boerderij in de buurt 
van de Domme Aanleg.  
Ze leerde Jan Holsbeeke kennen, ze trouwden en er 
werden  een zoon en een dochter geboren. In 1988 
gingen ze wonen in de Switbertushof. Ze deelden 46 
Jaar lief en leed met elkaar. Vanwege de ziekte van 
haar man waren de laatste huwelijksjaren zwaar. Het 
is haar gelukt hem tot zijn overlijden in 1995 thuis te 
verzorgen. 
Nu zorgden haar kinderen goed voor haar. 
Elke zondagmorgen genoot ze van Hour of Power en 
van de overdenking van ds. Van der Veer in het pro-
gramma Nederland zingt. 
Ze genoot volop van haar klein - en achterkleinkin-
deren. Waar ze heel blij mee was, was de iPad die ze 
via Sensire had gekregen, want daar stonden foto’s 
op van de klein- en achterkleinkinderen. En wat kon 
ze zich verheugen op de verhalen van de achterklein-
kinderen als ze een dagje uit waren geweest. 
Ondanks dat ze niet naar een ziekenhuis wilde, kwam 
ze daar mei 2017 toch terecht.  
Waar ze heel erg van had genoten (je zag bij het ver-
tellen haar ogen stralen) was dat in een groepsge-
beuren een dame van 92 had gezegd de oudste te 
zijn en dat zij daarna kon zeggen dat zij de oudste 
was. En niemand die dat wilde geloven!  
Tijdens een tweede opname in het ziekenhuis had ze 
een bijna dood ervaring gehad. Door deze ervaring 
was ze niet bang voor de dood en wist ze dat de ziel 
naar God gaat 
Eind 2017 verhuisde ze, na weer een ziekenhuisop-
name, naar de Antoniushove. Het was vanwege haar 
beperkingen niet gemakkelijk de eigen regie niet 
meer te kunnen voeren. 
Maandag 19 augustus overleed ze op 97 jarige leef-
tijd en is gestorven op de manier die ze wilde, slapen 
en niet meer wakker worden. 
Vrijdag 23 augustus hebben we haar leven in een 
dienst in het crematorium in Aalten herdacht. Er is 
een gedeelte gelezen uit Prediker waar de schrijver 
de betrekkelijkheid ziet van alles wat zich onder de 
zon afspeelt, en ervan overtuigd is dat uiteindelijk 
God de bewaarder blijft van al wat leeft. 
Naar die God mocht Lien Holsbeeke gaan, de God die 
er als een bewogen Schepper bij was in haar leven, 
die er is, ook voorbij de grenzen van de dood. Dat dit 
haar kinderen, klein - en achterkleinkinderen en allen 
die haar missen tot troost mag zijn. 
                                                   
                                                                     Gaatske Braam 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Omdat het 
leven soms zo lastig kan zijn deze keer een gebed dat 
vraagt om lichtheid, of verlichting. 
 
 

Menslievende God, 
we vragen om ontspanning 

naar lichaam en geest, 
om onbezorgdheid, 

zoals de bloemen die 
bloeien in een open veld. 

 

 
 

Neem weg de zwaarte 
van ons bestaan en doe ons 

vederlicht uitzien naar 
uw rijk van liefde en recht. 

 
Bron: scheppingvieren.nl, Jurjen Beumer 
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Verjaardagen 
 
 

 
 
 
 
 
11 sept. De heer E.J. Sironde 
  Delstraat 20 
  7131 GJ Lichtenvoorde 
  89 jaar 
14 sept. Mevrouw J.T. Lubbers-Lensink 
  Nieuwe Maat 3 
  7131 EK Lichtenvoorde 
  78 jaar 
17 sept. Mevrouw G.M. ter Haar- 

Lindeboom 
  Esstraat 10-35 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  86 jaar 
19 sept. Mevrouw A.A.J. Magis-Geerling 
  Rapenburgsestraat 33-107 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  92 jaar 

 
Mevrouw H.C.J. Sironde-  
Berendsen 

  Delstraat 20 
  7131 GJ Lichtenvoorde 
  82 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 okt.  Mevrouw W.J. Scholten-Prinsen
  Rapenburgsestraat 33-014 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  84 jaar 
2 okt.  Mevrouw J.H. Wesselink-  

te Kronnie 
  Nieuwe Maat 2 
  7131 EL Lichtenvoorde 
  89 jaar 
4 okt.  Mevrouw A.L.T. Hofman-Dolstra 
  Weijenborgerdijk 51F 
  7131 NP Lichtenvoorde 
  79 jaar 
6 okt.  De heer A. Groeneweg 
  Hellerweg 3A 
  7136 KS Zieuwent 
  75 jaar 
8 okt.  De heer A.J. Hengeveld 
  Franciscanerhof 9 
  7131 CH Lichtenvoorde 
  80 jaar 
9 okt.  Mevrouw B.G.W. te Paske-Prinsen 
  Oude Winterswijkseweg 20 
  7134 PG Vragender 
  83 jaar 
10 okt.  Mevrouw G. Stronks-Oblink 
  Kamperweg 20 
  7137 PA Lievelde 
  83 jaar 
 

 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrien-
den, een gezellige en, indien mogelijk, gezon-
de verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods on-
misbare zegen. Een gebaar van medeleven 
vanuit de gemeente, in de vorm van een 
kaartje of telefoontje, zal zeker welkom zijn. 
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Kerkenraadsvergadering van 26 juni 2019 
 

- Diaconie 
De jaarrekening 2018 is gereed voor voorlopige 
vaststelling. Na een korte toelichting door de 
penningmeester (Jeroen Wildenbeest) stelt de 
kerkenraad de jaarrekening 2018 voorlopig vast. 
Na kascontrole en ter inzagelegging voor u komt 

de jaarrekening terug op de agenda voor definitieve 
vaststelling. De terinzagelegging wordt in het kerk-
blad gepubliceerd.  
 

- Kerkrentmeesters 
Ook de jaarrekening 2018 van de kerkrentmeesters is 
aangeboden. Hier wordt de toelichting gegeven door 
penningmeester Frits van Lochem. De kerkenraad 
stelt de jaarrekening voorlopig vast. De te volgen 
procedure is dezelfde als die bij de diaconie.    
 

- Contract Gaatske Braam 
Per eind september loopt het contract met Gaatske 
Braam, onze kerkelijk werker, af.  Dit betekent dat de 
kerkrentmeesters en moderamen voor de vraag 
stonden wel of niet het contract te verlengen. Na 
uitvoerig beraad is de conclusie getrokken het con-
tract niet te verlengen. Financieel is dit geen verant-
woorde en haalbare kaart mede op basis van de be-
grotingsvooruitzichten voor de komende vijf jaren. 
Een goed en positief gesprek met Gaatske Braam 
volgde. We hebben uitgesproken veel respect te 
hebben voor haar werk hier, waaronder dat uitvaar-
ten zeer goed werden verzorgd. Er is van haar een 
blijvende bereidheid om bij te springen in bijzondere 
omstandigheden. De kerkenraad stemt unaniem in 
met het voorstel het contract met Gaatske Braam 
niet te verlengen.  
Het voorgaande leidt ertoe dat kritisch moet worden 
gekeken naar de pastorale zorg en hoe deze te doen 
en de eruit voortvloeiende gevolgen voor Hans Hin-
kamp voor wat betreft pastorale prioriteiten en an-
dere werkzaamheden. Ook de overdracht van enkele 
andere taken moet worden bezien.  
Tot slot wordt de afspraak gemaakt na een jaar dit 
besluit te evalueren en te bezien of het gaat zoals we 
denken.  
 

- Kascontroles 
De kascontroles van de PVG en bloemenpotje zijn in 
orde. Nu beide posten in één hand zijn gekomen bij 
Nonja Kip besluit de kerkenraad beiden samen te 
voegen.    
 
 
 
 
 

- Vorming en Toerusting 
Het financieel overzicht van Vorming en Toerusting 
van afgelopen seizoen ligt voor. De totale kosten 
bedroegen afgerond € 951,-- ruim binnen de begro-
ting. Ook is er een raming voor het komende seizoen. 
De kerkenraad neemt beide voor kennisgeving aan.  
 

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

JAARREKENING 2018  Coll. v. Kerkrentmeesters  
 
De volledige jaarrekening 2018 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 8 september t/m 15 september  a.s. in de 
consistoriekamer van de kerk. Vragen/opmerkingen  

kunt u vóór 16 september a.s. indienen bij penning-
meester Frits van Lochem ,telefoon 374723 of email: 
fritsvanlochem@hetnet.nl   
Voor de kerkenraadsvergadering van 25 september 
a.s. zal de jaarrekening worden geagendeerd om te 
worden vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2018 en de begroting voor 
2018. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

  2018    Rekening         Begroting  

Baten gebouwen               62            67 
Baten ongebouwd               25       20 
Rentebaten/dividenden               16       13 
Levend geld               84        86 
Subsidie/overige baten                 4         4 

                    Totaal baten             191     190 
   
Lasten gebouwen               50       49 
Lasten ongebouwd                 3                         2 
Pastoraat               95       97 
Overig kerkelijke lasten               44       45 

                     Totaal lasten             192     193 
 Nadelig saldo             
 

- 1               -3  

   

Beknopte cijfers van baten en lasten staan ook op de 
website van onze gemeente  ten behoeve van de 
ANBI-status. 
 
                         Frits van Lochem, penningmeester CvK 
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De diaconie heeft de volgende organisatie on-
dersteund: 
 
Stichting Bio 
Stichting Bio is in 1927 in het leven geroepen door de 
Nederlandse bioscoopbranche. Al 90 jaar lang heeft 
Bio hart voor kinderen die met beperkingen door het 
leven moeten gaan. Bio startte zijn missie met het 
helpen aansterken van 'bleekneusjes' uit de stad. 
Daarna zette het zich in voor poliopatiënten om te 
revalideren. Vanaf eind jaren negentig biedt Bio 
vakanties en ontspanning aan een nieuwe doelgroep: 
gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind. 

Voor deze speciale groep zijn nauwelijks geschikte 
vakantiebestemmingen. Het volledig aangepaste Bio 
Vakantieoord biedt die mogelijkheid wel, op een 
mooie plek in de bossen bij Arnhem. Het 
vakantiepark heeft 17 ruime bungalows. Variërend 
van gezinsbungalows voor 4 personen tot 
groepsbungalows voor 16 personen. Elke bungalow 
beschikt standaard over hoog/laag bedden, een 
passieve tillift, een douchestoel, een douchebrancard 
of een badwagen en speciale zitzakken. De meeste 
bungalows zijn voorzien van een eigen wasmachine 
en -droger. 

Het park biedt ook speciale binnen- en 
buitenattracties zoals: 

– Bioscoop: geheel aangepast, zonder drempels, 
trappen en stoelen (!): een grote ruimte die geschikt 
is voor rolstoelgebruikers. 

– Manege in ’t BioBos: paardrijden heeft een positief 
effect op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de 
ruiters. Ook hier zijn speciale tilsystemen beschikbaar 
en er is een aangepast opstapplateau. Ook een rit 
met een huifkar of mennen met een speciale 
menwagen behoort tot de mogelijkheden.  

– Zwembad: het zwembad is helemaal aangepast 
voor de specifieke doelgroep. Een aangename 
watertemperatuur van 33 graden Celsius, een in 
hoogte verstelbare bodem, verschillende tilsystemen 
en douchebrancards.  

– Speelpark: op het park zijn allerlei aangepaste 
toestellen, die ook geschikt zijn voor 
rolstoelgebruikers. Er zijn skelters en elektrische duo-
fietsen. Ook is er een muziekkelder, een 
snoezelruimte en een kinderboerderij. In het 
Meetingpoint kunnen kinderen zich uitleven met 
computergames zoals motorrijden en dansen op een 
Living Surface.  

 
 
 
 

Deurcollectes september 
 
1 sept. Missionair werk en kerkgroei (PKN) 
 
8 sept. Jeugdwerk JOP (PKN) 
Net als in de Johanneshof wordt inmiddels op meer 
dan 130 plaatsen in Nederland  regelmatig samen 
ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tij-
dens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan men-
sen van alle leeftijden samen op verrassende manie-
ren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Pro-
testant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder 
meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkom-
sten en programmamateriaal.  
 
15 sept. Koffie Johanneshof 
 
22 sept.  Vredesweek (PKN) 
 
29 sept. Werelddiaconaat (KIA) 
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chro-
nisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn 
veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar 
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, 
leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke 
omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie 
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die 
thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenza-
me ouderen. Op deze zondag voor Internationale 
Ouderendag (1 oktober) wordt gecollecteerd, zodat 
400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen, en 210 
vrijwilligers en professionals getraind worden om de 
juiste zorg te kunnen bieden. 
 
Opbrengsten deurcollectes juni en juli 
 
02 juni Plaatselijk kerkenwerk  € 68,00   
09 juni Pinksterzendingsweek  € 177,15   
16 juni Algemeen kerkenwerk  € 40,55  
23 juni Werelddiaconaat (KIA)  € 56,46   
30 juni Jeugdwerk (PKN)  € 32,05   
07 juli  Binnenlands diaconaat (KIA)  € 60,30   
14 juli  Orgelonderhoud  € 55,80   
21 juli  Eigen project diaconie (Ethiopische vrouwen)             
           €50,00 
28 juli Pastoraat  € 52,36   
   
                                                            Namens de diaconie 
                                                                    André Koskamp 
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JAARREKENING 2018  College van Diakenen 
 
De volledige jaarrekening 2018 ligt voor kerkleden ter 
inzage van 8 september t/m 15 september a.s. in de 
consistoriekamer van de kerk. Vragen/opmerkingen  

kunt  u vóór 16 september a.s. indienen bij pen-
ningmeester Jeroen Wildenbeest, telefoon 372448 of 
email:   jeroen.wildenbeest@gmail.com  
Voor de kerkenraadsvergadering van 25 september 
a.s. zal de jaarrekening  worden geagendeerd om te  
worden vastgesteld. 
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2018 en de begroting voor 
2018. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

2018    Rekening         Begroting  

Baten onroerende zaken               43             33 
Rentebaten +dividend                 3          3 
Bijdragen levend geld                 4          4 
Door te zenden collecten                  2           2 
en bijdragen derden                           

                    Totaal baten               52        42 
   
Lasten onroerende zaken                 5          4 
Kst. kerkel.act/kerkradio                 8                          4 
Quotum+ kst.organisatie                 5          4 
Diac.+Miss.binnenland                   19        20 
Diac.+Miss.wereldwijd                 15         10 

 

                     Totaal lasten               52        42 
Batig saldo/nadelig saldo  -          - 

 
Op de website van onze gemeente staat ook een 
beknopte overzicht van baten en lasten 2018 ten 
behoeve van de ANBI-status. 
 
            Jeroen Wildenbeest, penningmeester Diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideeën gezocht 
 
De diaconie heeft zoals bekend een eigen project wat 
we voor drie jaar structureel financieel extra onder-
steuning geven. 
Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld de 
stichting Hope geholpen en op dit moment onder-
steunen wij Steun Ethiopische Vrouwen. 
Eind december stopt de driejarige ondersteuning 
voor de Ethiopische Vrouwen. 
Wij zijn dus op zoek naar een nieuw project. 

 
Stichting Hope werkt in Peru ( Zuid Amerika) 
Steun Ethiopische Vrouwen werkt in Ethiopië ( Afrika) 
Nu willen we graag een project in een ander deel van 
de wereld. 
Bijvoorbeeld Europa of Azië. 
Wie heeft er een idee? 
In de diaconievergadering van oktober willen we 
graag een besluit nemen zodat we in januari kunnen 
starten met een nieuw project! 
Graag ideeën mailen naar: kwibier@gmail.com, het 
liefst voor 1 oktober as. 
We zijn benieuwd! 

 

                                                            Namens de diaconie  
            Frits, Jeroen, André, Bea, Hillie, Lianne en Karin 

mailto:kwibier@gmail.com
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Vorming en Toerusting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook het komende kerkelijk jaar zullen deze woorden 
weer veel gehoord worden. Beetje plechtige taal, 
maar betekent gewoon zo iets als: Je hoort en leert er 
wat, en daar kan je vaak wat mee. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat er zeker behoefte 
is aan (kortweg)  V en T. Mensen willen best iets ho-
ren over allerlei onderwerpen. Het bezoekersaantal 
steeg flink. Waren we jaren geleden blij als er twintig 
mensen binnendruppelden, de afgelopen jaren werd 
regelmatig een aantal van veertig, vijftig, of zelfs 
meer gehaald. Oké, het gaat niet om de kwantiteit 
maar om de kwaliteit. Maar een volle Johanneshof  
geeft een goed gevoel. 
 
Omdat de commissie als uitgangspunt heeft dat de 
avonden laagdrempelig moeten zijn wordt geen toe-
gang geheven. Aan het eind wel het bekende mandje 
voor de vrijwillige bijdrage. Maar iedereen is vrij om 
daar wel of niet iets in te doen. Je betaalt alleen voor 
koffie of thee. 
 
Ook is de laatste jaren voor publiciteit gebruik ge-
maakt van de ELNA. En het programmaboekje wordt 
niet alleen uitgedeeld in de eigen gemeente op de 
startzondag. Het ligt ook op verscheidene plekken in 
Lichtenvoorde. Zoals, voor zover mij bekend. onder 
andere bij de Rooms Katholieke kerk.  
 
Vorming en Toerusting. Wat ouderwetse begrippen 
misschien. Maar ze dekken wel de lading. Misschien 
zou het woord ontmoeting er nog aan toegevoegd 
kunnen worden. Want dat is ook elke keer een we-
zenlijk onderdeel. Elkaar ontmoeten. Rondom een 
thema. Een afwisselend programma. Bijbel, kunst, de 
wereld om ons heen, geloof. Allerlei aspecten komen 
aan bod. Dank zij een enthousiaste commissie. Ik 
mocht jullie programma al even inzien. Heel verras-
send. Bedankt namens ons allemaal!  
 
In Op Weg van oktober vindt u alle data voor het 
komende seizoen. Hiernaast vast iets over de eerste 
activiteit. 

De visie van Rembrandt – Dr. Sophie Oosterwijk 
2019 Het jaar van Rembrandt! 
 
Op   donderdag 17 oktober de eerste avond van het 
seizoen van Vorming en Toerusting. Een avond over 
werk van Rembrandt. Mevrouw Oosterwijk was al 
eerder bij ons in de Johanneshof. Ze vertelde ons 
toen over Jeroen Bosch en een andere avond over 
Jan van Eyck. Enthousiast, en met humor.  
 
Deze avond vertelt ze met name over ‘historiestuk-
ken’ die Rembrandt schilderde. Historiestukken vor-
men een speciaal genre in de schilderkunst van de 
Gouden Eeuw. Ze waren bedoeld voor de echte ken-
ners, die hiermee blijk wilden geven van hun goede 
smaak. Bovendien moesten deze schilderijen vaak 
een moralistische boodschap uitdragen. Of simpeler 
gezegd, je moest er wat van meenemen.  
 
Favoriete onderwerpen haalde de schilder vaak uit de 
Bijbel, de klassieke oudheid en  de mythologie. En 
dan het meest dramatische moment uit zo’n verhaal. 
Dat was wat! Dat moest de kijker treffen! 
 
Waar veel schilders dus voor drama gingen ontwik-
kelde Rembrandt een eigen stijl. Hij wil meer aan-
dacht geven aan het psychologisch inzicht in de ka-
rakters die worden afgebeeld. Meer aandacht voor 
de situatie waarin ze zich bevinden.  
 
Heel soms schildert hij zichzelf in een bijbels tafereel. 
Zoals hieronder. Hij staat bij de doorboorde voeten 
van Jezus aan het kruis. Ik denk dan: Wat dacht hij 
toen hij dit schilderde?  Wat ging er in hem om ?  
 
 

 
 
Op 17 oktober zullen er ongetwijfeld schitterende 
schilderijen aan bod komen. Met uitleg van een 
gedreven kunstkenner. Noteer de datum vast. 
 
                                            Namens V en T, Marja Koster 
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Startzondag 2019 met gospelband Amio 
 

Zondag 29 september trappen we het nieuwe 
seizoen af met onze Startzondag in de Johan-
neskerk en de Johanneshof. De muzikale in-
breng is in handen van Gospelband Amio uit 

Aalten, met inspirerende sololiederen en samenzang.  
 

 
 

Voorganger ds. Hans Hinkamp zal ingaan op het the-
ma: EEN GOED VERHAAL. Daarnaast is er aandacht 
voor het nieuwe programma van de commissie Vor-
ming en Toerusting. Diverse aansprekende (en soms 
landelijk bekende) gasten zullen naar de Johanneshof 
komen om een boeiende avond te verzorgen, over 
uiteenlopende thema’s.  
 

We hebben EEN GOED VERHAAL! Dát is het thema 
voor de Startzondag ons aangereikt door de landelij-
ke PKN-kerk. In de kerk leven en werken we vanuit 
het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. 
Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van 
troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal 
van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse 
leven. In de kerk zijn we bezig met dat goede verhaal. 
Een goed verhaal brengt in beweging. Een goed ver-
haal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag 
met anderen. 
 

 
 

Na afloop van de kerkdienst is er ruimte om elkaar te 
ontmoeten. Hierna bestaat het programma uit een 
spelletje, puzzeltocht, een drankje en lekkere hapjes. 
Voor dit laatste gedeelte vragen we iedereen om zich 
wel op te geven, zodat we weten hoeveel mensen we 
kunnen verwachten.  
 

Opgave uiterlijk maandag 23 september! De opgave-
lijst is te vinden in de Johanneshof. Opgeven kan ook 
bij Carelien Lensink, Elfriede Meijer of Sjors Tammin-
ga. De afsluiting van de Startzondag  is om 14.00 uur. 

 

 
 

Wat zou het leuk zijn om samen te kunnen genieten 
van wat lekkers bij de koffie! Wie daar aan mee wil 
werken (‘Heel de kerk bakt’) wordt verzocht dit door 
te geven aan Carelien Lensink (tel 37 24 14). 
 

Startzondag 2019, EEN GOED VERHAAL, met gospel-
band Amio, De kerkdienst begint om 10.00 uur in de 
Johanneshof. Iedereen is van harte welkom! 

 

 
Aanpassing in de ledenregistratie 
 
In de ledenadministratie van de kerk kennen we ver-
schillende soorten inschrijvingen:  
-  Lid: als je gedoopt bent of belijdenis hebt gedaan 
- Voorkeurslid:  lid (gedoopt of belijdenis, zie boven) 
maar wonend in een andere PKN-gemeente 
- Geboortelid: ongedoopt kind, waarvan tenminste  
één ouder gedoopt is 
- Gastlid: lid van een ander kerkgenootschap, die daar 
lid is en ook bij ons is ingeschreven 
- Mee-geregisteerd: partner of kind van een kerklid, 
die zelf geen lid is maar ingeschreven i.v.m. pastoraat 
- Vriend: iemand die zich (al dan niet lid van een an-
dere kerk) verbonden voelt met onze gemeenschap 
 

Wat gaat er  veranderen? 
In de landelijke ledenregistratie wordt de categorie 
‘geboorteleden’ opgeheven. Afhankelijk van de ge-
zinssituatie kan men ‘mee-geregistreerd’ worden, of 
ingeschreven worden als ‘vriend’.  
Besloten is om geboorteleden die blijk hebben gege-
ven van betrokkenheid of belangstelling in te schrij-
ven als ‘vriend’. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de ledenadministratie. 
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AKW- dienst ‘met een luchtje’ 

Zondag 18 augustus was er een toch wel heel bijzon-
dere kerkdienst. Dominee  Hinkamp noemde het 
toepasselijk ‘Anders Karke Waen’, deze hele dienst 
werd er namelijk gesproken in Achterhoeks dialect. 
De bedoeling was een buitendienst, met de veute in 
het gres. De Johanneskerk had al laten weten dat we 
bij een soeze regen in elk geval droog zouden zitten. 
En droog was het in de koeienstal! 

 

Hoe dan ook, de kerkdienst was ‘Krange’! Want nor-
maal zitten we binnen in de kerk, vandaag toch een 
soort van buiten.Een zondagsdienst op de daele was 
eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Het verhaal van 
Jezus begon tenslotte ook in een stal in plaats van in 
de kerk. De setting past ook uitstekend bij de woor-
den van Psalm 84: “uw woning is mij zo lief, Heer”,” 
in de beschutting van uw huis, zijn zelfs mus en zwa-
luw thuis”. Wie weet hebben die zwaluwen in de stal 
wel net zo aandachtig naar het gedicht van dominee 
Hinkamp geluisterd als de 150 belangstellenden. Ook 
dat gedicht ‘Holle Vaten’ werd natuurlijk voorgedra-
gen in dialect. Sloa-j op een vat evuld met water, 
heur i-j niet meer dan wat getik. Nae een hol vat, dát 
göf gebater! Niks van binnen, at ’t maor wat liek. Zo 
gaat het langzamerhand in onze wereld, de mond vol 
van niks zeggen. De waarheid van het eigen gelijk. 
Jezus had niets met al dat gebater. De bron van le-
vend water, zo omschreef hij zichzelf. Het ging hem 
juist om heel wat meer dan wat het lijkt. Ook hier is 
het woord ‘Krange’ weer van toepassing, wat aan de 
binnenkant zit mag je aan de buitenkant laten zien! 
En dat doet de Johanneskerk eigenlijk best heel goed, 
de deuren van de kerk wagenwijd open voor ieder-
een. Of zoals Jezus zijn leerlingen adviseerde “um der 
op uut te gaon de wiede welt an in”, met een kerk-
dienst in Egmond aan zee of in Zieuwent bij Boeren-
camping Woltas. 

 

 

 

 

 

A 

Behalve binnenstebuiten kent ‘krange’ nog een ande-
re betekenis. Toen dominee Hinkamp het antwoord 
vroeg aan de toehoorders, kwam dit al snel. Zo zie je 
maar, interactief is niet alleen iets van internet, het 
kan ook gewoon in de koeienstal!  

 

 

 

Bij die tweede betekenis van het woord ‘krange’, 
dwars of tegendraads, werd verwezen (en geciteerd 
in dialect) naar het Bijbelverhaal in Matteüs 20:1 -16: 
De arbeiders in de wijngaard. Krange waen hef vake 
te maken met iets dat ow neet lekker zit, aldus de 
dominee. Dat begint meestal met onbegrip of onte-
vredenheid. In het Bijbelverhaal betaalt de landeige-
naar alle arbeiders aan het einde van de dag één zil-
verstuk als beloning. Iedereen krijgt hetzelfde loon, 
zij die in alle vroegte zijn begonnen en ook zij die zich 
aan het eind van de middag naar de wijngaard bega-
ven. Dát is toch krange, dat die arbeiders die den 
helen dag hebt lopen pokkel’n krek ’t zelfde kriegt as 
leu dee- t maor een uurken heb e-arbeid?! Het Bij-
belverhaal spiegelt ons het verschil tussen de wereld 
van God en die van de mens nog eens glashelder 
voor. Wij verwachten loon naar werken, en ook ná 
werken. Ik een beetje meer dan  jij, vinden de meeste 
mensen heel gewoon. God rekent echter anders, de 
één is niks meer of minder dan de ander. Iedereen is 
welkom, de eerste net zo goed als de laatste. Met-
doon is waor God wille an hef, zo eindigde dominee 
Hinkamp dit mooie symbolische verhaal.  
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De muzikanten van NooTzaak zongen hierna een ook 
wel heel erg toepasselijk lied: Aardeg doon tegen leu 
dee neet aardeg doot. 

Behalve de muzikale omlijsting door NooTzaak uit 
Aalten, was ook organist Johan Meerdink aanwezig 
met zijn keyboard. De samenzang op melodie ‘Een 
rijk schat van wijsheid’ moest even opnieuw worden 
ingezet.  Blijkbaar heeft Johan zo zijn favoriete knop 
op het keyboard. Als hij deze indrukt, geet hi-j hele-
maole lös! Zo verklaarde dominee Hinkamp. Vrolijk-
heid alom natuurlijk, net als bij de woorden van de 
‘köttelpeerkes-blues’ door NooTzaak. De klanken van 
de mondharmonica klonken prachtig in de grote 
open stal! Daar hebben de twee koeien die zich een 
heerlijk plekje binnen zochten vast ook van genoten. 
Na de dienst was er zoals altijd een kopje koffie of 
thee, en voor de kinderen limonade.  

                                                                
Het was al met al een onmundig mooie hagepreek. Ik 
zou zeggen Go(e)d gaon! 

Janette van Egten 

 

 

 

Gao met God en Hee zal met ow waen. 
Kort bi’j ow, op al oww’ waege 
met zien’n raod en troost en zegen. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

Gao met God en Hee zal met ow waen: 
bi’j gevaor, in bange tiede, 
aover ow zien’ vlöggels spreiden. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

Gao met God en Hee zal met ow waen: 
in zien’ leefde ow bewaren, 
in den dood ow laeven spaoren. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

Gao met God en Hee zal met ow waen, 
töt wi’j waer mekaar’ zölt treffen, 
in zien’n naam’ ons goondag zeggen. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

vertaling: werkgroep dialect en religie 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Na de jaarlijkse zomerstop gaan we weer met veel 
plezier starten met onze ouderenmiddagen.  
We hopen dat we samen weer fijne middagen zullen 
hebben  waar  iedereen van harte welkom is. Voor 
nieuwkomers is er natuurlijk altijd plaats. Grote kans 
dat ook zij tot de vaste bezoekers gaan behoren.  
Op 16 september is er een optreden van het  
 
                    Verteltheater JOTTE.  
 
Het zal verassend en bijzonder zijn.  
U bent allen van harte welkom in de Johanneshof. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 
             Een hartelijke groet namens alle medewerkers 
                                                   Annie Bosman, secr. PVG 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
P.V.G.-middagen  seizoen  2019 - 2020 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Puzzel Nederlands Bijbelgenootschap  
zoek de bijbelnamen 
 
In onderstaande zinnen zit een naam uit de Bijbel 
verborgen. Zoek de namen en schrijf de eerste letter 
op. Wat lees je nu? 
 
1. Daar komt vast iemand op af in de NBG'51. 
2. Je moet hem wel even nabellen. 
3. Er zwemt een orka in de oceaan. 
4. Zet jij jouw lamp daar onder een korenmaat? 
5. Na tante Truus komt ook oom Jan  op bezoek. 
6. De stam arriveerde in het Beloofde Land. 
7. Hij gaat in mei zaken doen. 
8. Dit spel is heel leuk. 
9. Alle vissen werden gevangen in het net aan de    
rechterzijde. 
10. De meester is er! 
11. Eh … u denkt dat dat in de Bijbel staat?  
12. 'Abba' is Aramees voor 'vader'. 
13. Opa, u lust toch wel een glaasje wijn? 
14. Een lam echt goed verzorgen is best lastig. 
15. Dat staat al jaren op de planning 
16. Toen de roeiboot vertrok, bleef de kano achter. 
 
                             Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 

 
 

Bloemengroet vanuit de kerkdienst 
 
juli 
  7 familie Bosman 
 Händelstraat 2, Lichtenvoorde 
14 mevrouw Eskes-Jansen 
 Esdoornstraat 6, Lichtenvoorde 
21 familie Wibier 
 Zuivelstraat 21, Lichtenvoorde 
28 familie van mevrouw Hiddink-Aarnink 
 via dochter Esther 
 
augustus 
  4 familie van mevrouw Wamelink-van Lochem 

p/a familie Schotman,  
Kerkstraat 34, Harreveld 

11 familie Staring, Esstraat 33, Lichtenvoorde 
18  Martin en Harriët Hulshof,  

p/a camping ‘Woltas’ 
 Zieuwentseweg 53, Zieuwent 

 

 
 

16 sept.  om 14.30 uur : 
verteltheater Jotte 

uit Nunspeet 
 
 

 
 

Volgende PVG-middag: 

2019    
   
 16 september  
   7 oktober     
 11 november    
 18 december (woensdag)  

2020  
 13 januari     
10 februari   
  9  maart  
 20 april     
25  mei                                 
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Expositie Johanneshof 
 
Mijn naam is Janette van Egten, geboren en getogen 
te Bilthoven (1975). In 2009 heb ik Bilthoven voor-
goed verruild voor de Achterhoek, en woon sindsdien 
in Lichtenvoorde. Helemaal onbekend terrein was het 
niet. Mijn grootouders woonden op verschillende 
plaatsen in de Achterhoek (Lievelde, Winterswijk en 
Corle). Iedere vakantie en lang weekend bracht ik bij 
hen door op de boerderij. Ik ben blij dat ik voorgoed 
ben terug gekomen! Mijn liefde voor de Achterhoek-
se streek is groot. Met veel plezier volgde ik dan ook 
bij IVN Oost Achterhoek de training tot Gastvrouw 
van het Landschap Oost Gelre en bij het Erfgoed Cen-
trum Achterhoek en Liemers het Achterhoek College, 
om mij te verdiepen in mijn eigen streek. Mijn eerste 
(oranje) klompen zie je soms als vingerafdruk terug 
komen in mijn foto’s, mijn bedrijfsnaam 
KLOMPTGOED is daarvan afgeleid. 
 
Een grote wens van mij was om eens een kijkje achter 
de schermen te nemen bij één van de vele fantasti-
sche corsogroepen die Lichtenvoorde rijk is. Want 
wat gebeurt daar nou allemaal?! Daarom wilde ik een 
jaar lang op de voet volgen wat er gebeurt vanaf het 
ontwerp tot aan de optocht. Tot mijn grote blijdschap 
zette Corsogroep Teeuws haar deuren voor mij open 
en ben ik welkom om alle stappen te fotograferen en 
te delen in een serie columns en collages. Tijdens de 
Maquette presentatie heb ik al aantal mooie foto’s 
mogen laten zien. Alle columns schrijf ik tevens in de 
Engelse taal om onze mooie regio en het bloemen-
corso nog meer onder de aandacht te brengen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na het Bloemencorso ga ik mij bezig houden met het 
project een Nieuwe Tijd Achterhoek, over de weder-
opbouwperiode. 
Ik ben parttime werkzaam in de verpleegzorg, bij 
Careaz in Lichtenvoorde. Hier houd ik mij ook bezig 
met Fotovertelsels, als één van de drie redacteuren 
van ons bedrijfsmagazine. Daarnaast schrijf ik co-
lumns voor de Facebookpagina van de Protestantse 
Johanneskerk in Lichtenvoorde. In mijn vrije tijd ga ik 
graag wandelen, het liefst in Gelderland en Limburg. 
Mijn vakanties breng ik graag door in Zwitserland of 
op het zonnige Kreta. Ook dan is mijn fotocamera, 
pen en opschrijfboekje meestal binnen handbereik. 
Er gaat ook altijd een boek mee, zo’n ouderwetse van 
papier. Mijn favoriete schrijver is Dave Eggers, het 
liefst lees ik dan in de Engelse taal. Het laatste boek 
dat ik las was ‘Waar de Wind Waait’ van Nick Hunt. 
Een prachtig cultuurhistorisch Europees reisverslag.  

 
In september kan iedere zaterdag van 10.30 - 12.00 
uur de foto’s worden bekijken.  
Ik ben zelf aanwezig op zaterdag 7 en zaterdag 21 
september.  

Janette van Egten 
www.klomptgoed.nl / info@klomptgoed.nl 

 
 

 

http://www.klomptgoed.nl/
mailto:info@klomptgoed.nl
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Kerk voor de toekomst. 
 
Leuk dat er reacties worden gevraagd op kerk voor de 

toekomst. 

Wat is de visie op de kerk in Lichtenvoorde over bij-

voorbeeld twintig jaar?  Als ik kijk naar dopen, 

jeugdwerk, catechisatie, belijdenis en leeftijdsop-

bouw is het over en uit als we op dezelfde wijze 

doorgaan. 

De huidige stijl spreekt jongere generaties blijkbaar 

niet aan. Omdat het bij de kerk niet gaat om het ge-

bouw maar om de groep mensen met hun beleving 

en visie, moet de huidige generatie kerkleden bereid 

zijn om de kerkopvatting aan te passen aan  jongere 

generaties. In Lichtenvoorde zie je een sterke ver-

menging van geloofsopvattingen waardoor men de 

betrekkelijkheid van het eigen gelijk herkent. Bij de 

jongere generaties denk ik dat de praktijk van het 

geloof veel meer aanspreekt dan de theorie. De prak-

tijk van naastenliefde en van vieren spreekt volgens 

mij veel meer aan dan Bijbelstudie. Actief deelnemen 

is meer van deze tijd dan passief in een bank zitten.  

Het onderwijssysteem is daarin al lang voorgegaan. 

Onderwijs en de sterk toenemende hoeveelheid in-

formatie Leuk dat reacties worden gevraagd op Kerk 

voor de die mensen krijgen leiden tot bewustere 

individuele stellingnames, maar ook vaker tot aan-

passing van de mening. Het belang van de sociale 

media neemt steeds verder toe en veel partijen 

trachten hier hun opvattingen te verspreiden. Naast 

de toenemende informatiestroom bestaat ook be-

hoefte aan een stilteplaats om te gedenken. 

 

 

 

 

 

 

Hoe denk ik dus dat de kerk in de toekomst er uit 

ziet: 

De groep mensen kan tijdelijk lid zijn. De groep houdt 

zich bezig met vieren en naastenliefde in de praktijk. 

Vieren gaat om gezamenlijk actief deelnemen door 

zang, muziek maken, bewegen enzovoort. Dit kan op 

zondagochtend afwisselend met bijeenkomsten van 

Vorming en Toerusting. Deze ochtenden kunnen ver-

der besteed worden aan praktijkvoorbeelden van 

naastenliefde.  De preek komt in principe te vervallen 

maar hiervoor in de plaats komen Bijbelstudie-

bijeenkomsten. Dagelijks is een stiltecentrum open 

waar eventueel een kaarsje kan worden aangestoken. 

Wekelijks is er een gespreksbijeenkomst over actuele 

onderwerpen zoals vluchtelingen buiten Europa, 

vluchtelingen binnen Europa, bombarderen zodat 

vluchtelingen ontstaan, economische vluchteling, 

waar bankier je als kerk, mag ‘groene’ koffie iets 

minder smaken of duurder zijn, zorg voor de aarde et 

cetera et cetera. Oproep via sociale media. 

De bijgebouwen krijgen veel meer een buurtfunctie 

en zijn dagelijks open voor opvang, gesprek, spelle-

tjes en een drankje. 

Pastoraat richt zich niet alleen op leden maar net zo 

goed op anderen die behoefte hebben aan aandacht 

en is geen evangelisatie. Vanuit de buurtfunctie kan 

een groep vrijwilligers deze zorg  uitvoeren. 

De inrichting van de kerkzaal stamt van tachtig jaar 

geleden toen de preek nog centraal stond maar zou 

moeten worden aangepast aan multifunctioneel ge-

bruik. 

De toekomstvisie moet mijns inziens binnen tien jaar 

worden gerealiseerd omdat het anders te laat is. 

 

Ik ben benieuwd of er meer reacties zullen  volgen. 

                                                                          Geert Koster 
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Giften 
 
Ontvangen voor algemeen kerkenwerk € 20,00 en           
€ 100,00 via mevrouw G. Braam en  
€ 10,00 via  mevrouw E. Tieltjes. 
De PVG ontving € 5,00 via mevrouw J. Rouwhorst en 
€ 10,00 via mevrouw T. de Bruijn. 
Ds. H. Hinkamp ontving  € 20,00 voor de diaconie.                                                                                                     
 
Alle gevers hartelijk dank! 

 
 
Open Tafel 
 
Om iedereen de kans te geven om naar de Zwarte 
Cross te gaan en de lopers van de Nijmeegse Vier-
daagse in te halen, houden wij de ‘Open Tafel’ van 
juli op de tweede vrijdag. Dat wordt dan 12 juli. 
De ‘Open Tafel’ van augustus is dan weer zoals ge-
woonlijk de derde vrijdag. En wel op 16 augustus. 
 
                Groeten van Joke Rouwhorst en Joke Lensink 
 
 
 
Agenda 
 
03 september Vergadering KRM 09.30 uur 
  Verg. bestuurscie 19.30 uur 
04 september Inloopmorgen  09.30 uur 
09 september Verg. bestuur PVG 14.00 uur 
11 september Inloopmorgen  09.30 uur 
16 september PVG middag  14.30 uur 
18 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. moderamen 19.30 uur 
20 september Open Tafel  11.30 uur 
25 september Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. kerkenraad 20.00 uur 
29 september Startzondag   10.00 uur 
  Concert A. Weterings 16.30 uur 
01 oktober Verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 
U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u 
daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee 
zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd 
nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een 
keer mag bellen. 

 
Hoe werkt het? 
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn 
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan 
een ander. Bel niet automatisch degene die boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
 
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeente-
lid? Geef het dan even aan mij door.  

 

Namens uw diaconie,  
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300       
 
 

 

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.   
 

 
Herstart kledinginzameling ten behoeve van 
onderhoud van onze Johanneskerk 
 
In juni jl.  hebben wij een zomerstop afgekondigd 
voor de inzameling van kleding en schoeisel omdat de 
afnemer problemen had met de afzet. 
Inmiddels is een nieuwe afnemer gevonden en wordt  
op de laatste zaterdag van de maand, dus op  
zaterdag 28 september a.s. van 9.00 tot 12.00 uur  
weer gestart met de inname van kleding en schoeisel.  
in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
Onze vrijwilligers Bennie Scholten en Jan Lensink 
staan dan weer klaar om uw schone en hele kleding 
en schoeisel op de gebruikelijke wijze in ontvangst te 
nemen. Bij voorbaat dank !  
 
Namens de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
                               Frits van Lochem (penningmeester)  

 
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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Op Weg 
 
Als God zo lang geleden 
al mensen groot en klein 
veertig jaar in leven hield 
op weg door de woestijn, 
als Hij, een wolkkolom vooraan, 
de weg wees overdag, 
en in de nacht een brandend vuur, 
zodat je Hem nog zag, 
als Hij zo zijn belofte houdt: 
"Mijn kind, Ik ben erbij", 
waarom zou ik dan twijfelen 
of dat ook geldt voor mij? 
 
Als God ooit het water schiep, 
het beekje en de bron, 
waaruit het veld naar hartenlust 
telkens weer drinken kon, 
als alle dieren om ons heen, 
met al die mooie namen, 
dank zij wat hij groeien liet 
steeds weer aan eten kwamen, 
als onze God zo zorgzaam is,  
Zijn schepping zo nabij, 
waarom zou ik dan twijfelen 
of dat ook geldt voor mij? 
 
Als het Woord van God zo vaak 
zoveel troost kon geven 
dat mensen ondanks groot verdriet 
verder konden leven, 
als Zijn licht mensen onderweg 
zoveel hoop kon geven 
dat ze zonder angst aandurfden 
zich aan Hem te geven, 
zou ik dan niet op weg gaan 
met die God, zo bijzonder, 
op weg met Hem, met anderen, 
gelovend in het wonder? 
                                    
                                                     marja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stem op Stichting Vrienden van de Johannes-
kerk tijdens actie Hart voor de Achterhoek  
5 t/m 19 september a.s. 

 
Dit jaar doet de Stichting Vrienden van de Johannes-
kerk mee aan de spraakmakende  Actie Hart voor de 
Achterhoek van  Rabobank Noord-  en Oost Achter-
hoek  die daarmee ook  dit jaar weer vele culturele –
en sportorganisaties in de Achterhoek financiëel 
steunt. 
  
Iedereen die op 1 augustus 2019 lid is van Rabobank 
Noord- en Oost-Achterhoek mag van 5 september tot 
en met 19 september 2019 digitaal stemmen op 
deelnemende verenigingen en stichtingen. Ieder lid 
krijgt vijf stemmen die hij/zij mag verdelen onder 
verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart 
toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op 
één vereniging of stichting uitgebracht worden en 
alle vijf de stemmen moeten verdeeld worden. Eind 
augustus ontvangen alle leden van de bank een 
stemkaart met daarop een unieke stemcode die toe-
gang geeft tot de online stemmodule. 
 
Stichting Vrienden van de Johanneskerk is opgericht 
begin 2018 met het doel passend cultureel medege-
bruik van de Johanneskerk te bevorderen en te sti-
muleren. De Johanneskerk heeft een fijne akoestiek 
en is bij uitstek een mooie ruimte voor zang en mu-
ziek.    
 
Als u kunt stemmen, stem dan ook op Stichting 
Vrienden van de Johanneskerk !   
Niet vergeten  5 t/m 19 sept.   
Het kost u verder niets . 
Bij voorbaat heel hartelijk dank ! 
  
                         Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
                                 Frits van Lochem, penningmeester 

 
 
Oplossing puzzel NBG 
 
1.Vasti. 2. Abel. 3. Kaïn 4. Aäron 5. Natan  
6. Tamar 7. Izak 8. Eli 9. Levi 10. Ester 
11. Ehud 12. Sara 13. Paulus 14. Lamech 
15. Atalja 16. Noach 
 
De eerste letters vormen het woord: 
Vakantieleesplan 
 
Het vakantieleesplan van het NBG kun je aanvragen 
met deze link: 
https.//formulier.bijbelgenootschap.nl/ 
vakantieleesplan2019-website 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand september komt uit in de week voor 
zondag 6 oktober. Kopij moet uiterlijk maandag 23 
september 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. 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 
       Mevr. E. Tieltjes 37 35 32 
  9.  mevr. W.  ten Barge    37 31 97 
10.  vacant      
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 1 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw De Jongh 
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei 
 
zondag 8 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: jeugdwerk (Jop) 
 
zondag 15 september 
10.00 uur ds. D. van Alpen-Ubbens, Warnsveld 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: koffie Johanneshof 
 
zondag 22 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Onnink 
deurcollecte: vredesweek 
 
zondag 29 september 
akz dienst/startdienst 
m.m.v. gospelband Amio 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 6 oktober 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
welkom: de heer Bijker 
deurcollecte: kerk en Israël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 

 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst. 
 


