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Kerkproeverij 

 

Je hoeft niet protestant te zijn, of katholiek. 
Je kunt er huppelend naar binnen, of met reumatiek. 
Want of je fris en fruitig bent, bejaard, of zelfs antiek, 

je bent er elke week opnieuw het hooggeëerd publiek. 
 

Je kunt er naar verstilling zoeken, of naar dynamiek.  
Je mag er met je dromen komen, of met je kritiek. 

Al oog je nog zo sjofeltjes, al oog je nog zo sjiek, 
Je bent er meer dan welkom, ook alleen voor de muziek. 

 
Christien Crouwel 
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Beter te vroeg dan te laat? 
 
Als mijn vader vroeger ergens ging preken ging 
ik graag mee. Niet voor de preek, maar omdat 
het zo leuk was om in de auto te zitten die we 
pas hadden. Nadeel was  de kans dat je dezelfde 
preek drie keer hoorde. En nadeel was ook dat  
je minimaal drie rondjes om de kerk zou lopen 

want mijn vader was altijd overal te vroeg. Veel te 
vroeg. Zeven rondjes zal ook voorgekomen zijn. Ge-
lukkig heet geen kerk Jericho. Dus de muren van het 
gebouw bleven, ook als we zeven keer rondgingen, 
gewoon overeind staan.  
 
Een winkel  in Lichtenvoorde. Begin oktober! Op zoek 
naar een middel tegen mieren belanden we tussen 
schappen met kerstballen, kerstsokken, kerstman-
nen, rendieren en  meer moois.  Vinden niets tegen 
mieren.  
 

 
 
In de volgende winkel bakken met pepernoten, cho-
coladeletters en andere sinterklaasartikelen. Weer 
niets tegen mieren. Vertwijfeld vraag ik me af wan-
neer de paaseitjes en paashazen ons zullen verrassen. 
Twee januari misschien? 

 

“Beter te vroeg dan te laat” zei mijn vader altijd. Eer-
lijk gezegd, ik heb wat dat betreft wel wat genen van 
hem meegekregen. Ik ken ook mensen die een gen 
hebben dat ervoor zorgt dat ze altijd te laat zijn. Tja.  
 

Hoe zit dat in Bijbelse zin eigenlijk? Ik zie vijf meisjes 
die de komst en het feest van de bruidegom  missen 
omdat ze nog moeten winkelen. Moeten shoppen. 
Olie halen voor hun lampen.  Te laat begonnen met 
de voorbereidingen. Lijken op zo iemand die weet dat 
de bus om kwart voor gaat. Maar die om vijf over half 
nog twee boterhammen staat te smeren, nog naar 
boven moet om een vest te halen, en nog op zoek 
moet naar haar portemonnee. 
 

Ik ga op zoek naar meer verhalen in de Bijbel over 
mensen die te laat komen. Het valt niet mee om die 
te vinden. Wat ik wel vind zijn verhalen over mensen 
die laat komen. Zonder het woordje te. De verloren 
zoon is jaren uit zicht van zijn familie. Maar als hij 
weerkomt is zijn vader blij hem te zien en sluit hij 
hem in zijn armen. Ik lees over arbeiders die als laat-
sten aan de slag gaan in de wijngaard. Aan het eind 
van de dag worden ze evenzeer gewaardeerd als de 
werkers die al vroeg begonnen.  
 

Te laat. Ook Jezus leek te laat te zijn. In het huis van 
Jaïrus. Bij Martha en Maria. Maar dat is maar schijn. 
Want het dochtertje van Jaïrus staat op. Lazarus, de 
broer van Marta en Maria, staat op. Wat van belang 
is hierbij? Niet dat Jezus kan toveren. Zijn zogenaamd 
te late komst kan goedmaken. Nee, er is iets anders. 
“Wees niet bang maar blijf geloven” zegt Jezus tegen 
de bedroefde vader. “Geloof je dat ik de Messias ben, 
de zoon van God?” vraagt Jezus aan Marta. Geloof 
maakt soms grote dingen mogelijk, is de boodschap. 
Het is wat Jezus betreft nooit te laat, is de bood-
schap. 
 

Genen van je vader of moeder. Jezus zal ze ook gehad 
hebben. Generaties doorgegeven. Een Joods uiterlijk 
vermoedelijk. Vaak werd hij niet herkend. Dus hij 
heeft geleken op mensen om hem heen. Mensen die 
tot zijn volk behoorden. Genen doorgegeven. Ook 
qua karakter. Daar zegt hij zelf over: “Wie mij gezien 
heeft, heeft de vader gezien”. Er zijn eigenschappen 
van Jezus, die ook te vinden zijn bij zijn vader. Bij 
God. Vriendelijkheid. Rechtvaardigheid. En bovenal 
geduld.  
 

Het Bijbelse woord voor geduld is lankmoedigheid. In 
het Hebreeuws het woord arek. Dat heeft te maken 
met arak dat zoiets als verlengen betekent. God ver-
lengt de tijd voor hij boos wordt. In de Latijnse verta-
ling staat het woord longanimus. Dat betekent zoiets 
als lange adem hebben. God heeft ten opzichte van 
ons mensen een lange adem. Een hele lange adem. Je 
hoort hem bij wijze van spreken denken: “Beter laat 
dan nooit”. Zoals die werkers in de wijngaard. Mooi 
als je al vroeg in de wijngaard, in de wereld, de han-
den uit de mouwen steekt. Maar voor God is er geen 
verschil tussen vroege starters en laatbloeiers. Ze zijn 
hem allemaal even veel waard. Wij zijn hem allemaal 
even veel waard. Hem, God, allemaal even lief. God 
over wie Hans Bouma dicht: 
 Ik weet wie Gij zijt.  

Altijd weer een God  
die opbeurt en bevrijdt. 
Vlam in de nacht, 
berg van erbarming 
zee van genade.  
                   marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Voorlopig is het door de week iedere avond 
weer te horen bij het tv-programma Pauw. 
Steevast begint hij de avond met de woorden: 
‘We gaan beginnen'. Die woorden zou je ook  
kunnen toepassen op al die activiteiten in onze  

         kerk.  
 

De afgelopen periode is er heel veel begonnen. ‘We 
gaan beginnen’ bij de middagen van de PVG (met een 
vertelster en een maand later een muzikaal pro-
gramma). ‘We gaan beginnen’ met de eerste avond 
van Vorming en Toerusting. En direct maar een ge-
slaagde avond ook! 
 

Dr. Sophie Oosterwijk was voor de derde keer te gast 
in de Johanneshof om over schilderkunst te praten. 
Met veel kennis van zaken en enthousiasme nam ze 
ons mee in ‘de visie van Rembrandt’. Anders dan veel 
tijdgenoten deed Rembrandt niet mee met het mooi-
er maken van de werkelijkheid. Voor hem geen glad-
strijken van ongewenste plooitjes, of het wegpoetsen 
van een vlekje hier of daar.  
 

 
 

Het past goed bij de boodschap van het geloof. Als er 
iets is hoef je je niet mooier te maken dan het is. Het 
is de kracht van pastoraat, van meeleven met elkaar: 
je mag in vertrouwen uitspreken wat je raakt of waar 
je moeite mee hebt. Natuurlijk is het ook altijd goed 
om vreugde te kunnen delen. Al is het een overbe-
kende uitspraak, het klopt wél: ‘gedeelde smart is 
halve smart en gedeelde vreugd is dubbele vreugd’.  
 

Oprechte aandacht is waar een kerk onderscheidend 
in kan zijn. We hebben daar een netwerk van con-
tactpersonen, wijkcoördinatoren, wijkouderlingen 
voor opgebouwd. Zelf mag ik daar ook deel van uit-
maken. Alleen is mijn ‘wijk’ ietsjes groter dan gemid-
deld.  
 

Laat u dat niet weerhouden om een beroep op mij te 
doen. Als u mij wilt spreken (anders dan bij of rond 
allerlei activiteiten) nodig mij dan gewoon een keer 
uit. Ik kom met genoegen aan voor een kop koffie of 
thee. Dat kan misschien niet altijd onmiddellijk maar 
we gaan het gewoon proberen!  
 

Als kerk proberen we van betekenis te zijn voor men-
sen, voor elkaar, voor anderen. Dat klinkt wat hoog-
dravend maar het kan écht!  
Alles wat we nodig hebben is een aantal enthousiaste 
mensen die er voor willen gaan. Mensen die van aan-
pakken houden en van doorpakken en dan niet bang 
zijn om te roepen: ‘We gaan beginnen!’ Dat het dan 
ook wel eens wat anders loopt dan gewenst is onder-
deel van de werkelijkheid. Komen we toch weer uit 
bij Rembrandt! En die had er kijk op! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

 

Inloopochtend 
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! 
 

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.   

Schilderij  
 
Ik bewoog me vrij 
in het driedimensionale schilderij 
De lijst was groen 
en rond 
Ik liep er 
met mijn hond 
Een vogel zong 
z'n lied 
en God 
was zó nabij 
Het raakte mij: 
dit ogenschijnlijk 
zo gewone schilderij 
 

bron: gedichtensite.nl 
Annet Kijzer 

 



4 

 

 

Afscheid Gaatske Braam 
 

Op zondag 6 oktober namen we afscheid van onze 
kerkelijk werker mevrouw Gaatske Braam - Posthu-
mus. Na bijna zeven jaar trouwe dienst, met veel 
inzet en zorg voor het pastoraat, kwam er in verband 
met haar pensioen een einde aan haar dienstver-
band.   
 

 
 

De kerkdienst werd door haar zelf verzorgd. In een 
goed gevulde kerk waren mensen uit allerlei richtin-
gen bij elkaar gekomen om haar na afloop de hand te 
kunnen drukken.  
 

 
 

Een bijzonder welkom was er aan de gasten en met 
name de familie van Gaatske waaronder gasten uit 
Friesland. In de dienst leerden we Gaatske ook ken-
nen in een andere hoedanigheid namelijk als ‘beppe’ 
(de Friese benaming voor ‘oma’). Bij terugkomst uit 
de kindernevendienst hadden de kinderen een bloe-
metje voor haar meegenomen (zelfgemaakt). 

 

 
 

 

Het was een bijzondere en een aansprekende dienst 
met aandacht voor Kerk en Israël en met een prachti-
ge muzikale inbreng van Bas Tieltjes en Johan Meer-
dink op orgel, piano en klarinet.  
 

 
 

Na afloop van de kerkdienst was er een woord van 
dank door Sjors Tamminga, als voorzitter van de ker-
kenraad. Met bloemen en een cadeaubon, door kerk-
rentmeester Bert Baarsma, was het laatste woord 
aan Gaatske die haar dank uitsprak voor de goede tijd 
in Lichtenvoorde. 
 

 
 

Na de dienst stond in de Johanneshof de koffie klaar, 
met wat lekkers, en later een hapje en een drankje. 
Velen maakten van de gelegenheid gebruik Gaatske 
te bedanken voor haar inzet en inbreng in Lichten-
voorde. Gaatske bedankt! Het ga je goed! 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
07 november De heer J.H. Beernink 
  Bilderdijkstraat 5 
  7131 NH Lichtenvoorde 
  81 jaar 
13 november De heer R. Meijer 
  Johannes Vermeerstraat 22 
  7131 SB Lichtenvoorde 
  84 jaar 
14 november De heer W.G. Rutgers 
  Winterswijkseweg 39 
  7134 NC Vragender 
  76 jaar 
26 november De heer B.J. W. Smeitink 
  Scheidingsweg 21 
  7137 PA Lievelde 
  88 jaar 
01 december De heer J.H. Lensink 
  Schatbergstraat  39 
  7131 AN Lichtenvoorde 
  76 jaar 
05 december Mevrouw J.B.A. Ansink-Dieperink 
  Ds. Van Krevelenstraat 28 
  7131 BX Lichtenvoorde 
  86 jaar  

   

De heer G.W. van Lochem 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  79 jaar 
08 december Mevrouw W. Heuzinkveld-Mengerink 
  Swibertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  79 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. 
 
 
 

 
 
 
 

Eeuwigheidszondag 2019  
 
Zondag 24 november 2019 is het Eeuwigheidszondag, 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de 
zondag waarop in onze kerk in het midden van de 
gemeente de namen worden genoemd van hen die 
van ons heengingen in het jaar dat achter ons ligt. 
 

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

 
 

 
Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de 
Cantorij onder leiding van de heer Johan Meerdink. 
Voorganger in de dienst is dominee Hans Hinkamp. 
Voor de kleinste kinderen is er oppas. Voor oudere 
kinderen is er na het moment van gedenken in de 
kerkdienst kindernevendienst, waar ze op een eigen 
wijze vorm geven aan dit onderwerp. Na de dienst is 
er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 

namens de kerkenraad, ds. Hans Hinkamp 

 
 
 
 

 
Gedenken 
 

Nu de drukte rond het afscheid is verstomd, 
de stoet voorbij, de schuifelende voeten, 
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt, 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten 
en telkens weer zal ik je tegenkomen. 
 

bron: onbekend 
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 Kerkenraadsvergadering van 25 september 
2019 
 

- Diaconie 
De jaarrekening 2018 is in de vorige vergadering 
voorlopig vastgesteld. Inmiddels is de kascontro-
le geweest en heeft  de jaarrekening ter inzage 
gelegen. Er zijn geen opmerkingen gemaakt. De 

kerkenraad stelt de jaarrekening 2018  vast.   
 

- Kerkrentmeesters 
Ook de jaarrekening 2018 van de kerkrentmeesters is 
aangeboden ter definitieve vaststelling. Voor de pro-
cedure geldt hetzelfde als die bij de diaconie. De eni-
ge wijziging t.o.v. de voorlopige vaststelling is dat het 
tekort iets lager is (nu afgerond € 1283,-). Dit is een 
gevolg van een boekhoudkundige aanpassing. De 
kerkenraad stelt de jaarrekening 2018 vast.  
De jaarlijkse uitloting van de obligatielening Johan-
neshof vindt plaats en eindcijfer 2 wordt getrokken.  
Willie Geessink heeft besloten zijn ambtstermijn te 
verlengen.    
 

- Ouderlingen 
De bestaande afspraken worden nog eens opgefrist 
betreffende het geven van een attentie rondom hu-
welijksjubilea. Het is beleid dat we een attentie na-
mens de kerk geven en/of de receptie bezoeken als 
er een formele uitnodiging komt dan wel een adver-
tentie is geplaatst. Geen uitnodiging en/of adverten-
tie dan is er geen officiële reactie vanuit de kerk. Ui-
teraard is een privéactie altijd mogelijk.    
   

- Kascontroles 
De kascontroles van Vredehof en de Johanneshof zijn 
in orde. Hiermede zijn alle kascontroles over 2018 
afgedaan.  
                 

- Kerk voor de toekomst 
In het juli/augustusnummer van ons kerkblad bent u 
uitvoerig bijgepraat over de notitie “Kerk voor de 
toekomst”. Alle colleges en Vorming en Toerusting 
zetten de prioriteiten op een rij. De notitie en de 
prioriteiten worden besproken met u op dankdag (6 
november) na de dienst.  
 

- Classis Gelderland Zuid en Oost  
Er zijn voorstellen van de landelijke kerk ingekomen 
betreffende tijdelijke dienst en hulpdiensten. De ge-
dachte is de hulpdiensten te beperken tot maximaal 
twee jaar. Daarna moet er een vaste aanstelling ko-
men na twee jaar bij doorgaan. We hebben in de 
regio zeer goede ervaringen met detachering. Een 
niet mogelijke tijdelijke verlenging na twee jaar zou 
zeer jammer zijn. De landelijke kerk wil dit niet, om-
dat er interim-predikanten zijn, maar deze zijn veel 

duurder. Winterswijk en Eibergen pleiten ervoor de 
goede ervaringen te laten bestaan en hebben dit in 
een brief verwoord. De kerkenraad sluit zich hierbij 
volmondig 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  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. In de 
maand waarin wij het leven gedenken van mensen 
die ons dierbaar zijn en van wie wij afscheid moesten 
nemen deze keer een gebed om Gods nabijheid. 
 
God van ontferming, wij bidden U: 
wees aanwezig bij die ontelbare mensen 
die vandaag gebukt gaan onder lijden,  
geweld, vervolging, ziekte of eenzaamheid. 
Wees aanwezig in ons gemis. 
 
Houd uw ogen gericht  
op de mensen van deze tijd, 
die rechteloos en weerloos  
door het leven gaan. 
 
Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde 
het zullen winnen van alle verdrukking en kwaad, 
dat eens alle machthebbers  
zullen inzien dat de aarde behoort aan iedereen. 
Dat die aarde in handen moet  
zijn van mensen die macht aanwenden ten goede, 
mensen die teder zijn  en geen geweld gebruiken, 
die niet haten, maar leven geven. 
Mensen naar uw beeld, 
zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 

Uit: Van hemel en aarde thuis, (KAV) 
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De diaconie heeft de volgende organisatie  
ondersteund: 
 
Stichting MAF Nederland 
Mission Aviation Fellowship (MAF) is een 
internationale Christelijke organisatie, met als doel 
mensen welke in afgelegen gebieden leven te helpen 
en hoop te geven. Dit doet MAF met behulp van 
lichtgewicht vliegtuigen en communicatiemiddelen. 

Inmiddels bestaat de vloot van MAF uit 130 
lichtgewicht vliegtuigen, en worden deze door meer 
dan 1000 kerken en (hulp)organisaties gebruikt. Elke 
vijf minuten stijgt er erg ergens ter wereld een 
vliegtuig van MAF op om te helpen. 

De vliegtuigen worden gebruikt bij bijvoorbeeld een 
ramp, epidemie of medische noodsituatie. Wanneer 
wegen slecht zijn of in regentijd zelfs onbegaanbaar 
bieden vliegtuigen uitkomst. In veel kortere tijd 
kunnen grote afstanden overbrugd worden. 45 
Minuten vliegen bespaart een autorit van negen uur 
en er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de 
reis. Dorpen welke moeilijk toegankelijk zijn door 
bergen of gebrek aan wegen kunnen door de lucht 
beter bereikt worden. Daarnaast is de kans op 
aanvallen of roofovervallen veel minder dan bij 
vervoer over de weg. 

MAF Nederland is gevestigd bij vliegveld Teuge en is 
onderdeel van de internationale organisatie MAF.  

 

 

 

 

Deurcollectes november 

6 nov. Eigen project diaconie (Ethiopische vrouwen) 
 
10 nov. Binnenlands diaconaat (KIA) 
Steun voor kleine kerkgemeenschappen 
‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik 
ben thuis’. Dat gevoel delen kerkgangers en dorps-
bewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorps-
kerken om present te blijven in het dorp en actief bij 
te dragen aan de leefbaarheid. Bij voorbeeld door 
mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen 
te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door 
de oprichting van een voedselbank of door het bie-
den van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat 
veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. 
Want soms ontbreken voldoende menskracht en 
middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De 
Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en 
creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden.  
 
17 nov. Energie 
 
24 nov. Pastoraat (PKN) 
Eenzaamheid draaglijk maken 
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook 
in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle 
gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid 
tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestant-
se Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, 
bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week 
tegen Eenzaamheid. Ook worden informatie, mate-
rialen en tips aangeboden. Daarnaast worden initia-
tieven ondersteund om eenzaamheid op de agenda 
te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te 
vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaam-
heid een groeiende groep mensen treft, ouderen én 
jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel 
die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk 
kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op 
waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde 
kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord 
worden. 
 

Opbrengsten deurcollectes september 
 
01 sept. Missionair werk en kerkgroei (PKN)  €79,10   
08 sept. Jeugdwerk JOP (PKN)            €57,24   
15 sept. Koffie Johanneshof            €36,80  
22 sept. Vredesweek (PKN)                                €77,70 
29 sept. Werelddiaconaat (KIA)                         €96,25  
 

Namens de diaconie 
André Koskamp 
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Een modern en vroom leven 
in onze Achterhoek 
De heer Hans de Graaf  
donderdag 21 november 2019 
 

Door de tijden heen zijn mensen altijd op zoek 
geweest naar een eigentijds en verstaanbaar 
geloof waarin de waarden van de traditie blijven 
meeklinken. Zo ontstond in de Middeleeuwen in 
onze regio een streven naar een modern en  

         vroom leven.  
 
Het was de Moderne De-
votie, een beweging, die 
aan het eind van de 14e 
eeuw in steden langs de 
IJssel was ontstaan. Oor-
zaak: onvrede over mis-
standen in een kerk die 
dominant aanwezig was.  
Oprichter Geert Groote 
wilde terug naar de waar-
den van de vroege chris-
tenen: een oprecht vroom 
en innerlijk geloof, waar-
van de vruchten zichtbaar 
waren in een eenvoudig leven van alle dag. Dit 
mondde uit in de stichting van een klooster: Windes-
heim. Rond het jaar 1500 waren er ruim honderd 
kloosters, geen gesloten gemeenschappen maar 
bronnen van inspiratie.  
 
Het klooster Nazareth tussen Bredevoort en Vragen-
der was er één van. Het lag aan de rand van de 
Schaersheide, een zeer nat veengebied. Het werd 
‘Domus Beatae Mariae in Nazareth’ (Huis van de ge-
lukkige Maria in Nazareth) genoemd. In de volks-
mond ‘Klooster Schaer’. 
 

Hans de Graaf uit Aalten gaat deze avond kort in op 
de geschiedenis van klooster Nazareth en de kern 
van de achterliggende beweging. Ook de invloed van 
de kloosterlingen op de omgeving komt voorbij. Wat 
die Moderne Devotie voor een modern en vroom 
leven vandaag de dag betekent? 

 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-  

U bent van harte welkom! 

Leiding    De heer Hans de Graaf 

Locatie      Johanneshof 

Datum    donderdag 21 november 2019 

Tijd    20.00 - 22.00 uur 

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

Kerk voor de toekomst 
 

Woensdag 6 november, om 
20.30 uur is er in de Johan-
neshof een avond over de 
toekomst van de kerk. De 
wereld is continu in bewe-
ging. Wat voor gevolgen 
heeft dit voor kerken? Moe-
ten kerken daar in meegaan 
en inspringen op de actuali-
teit? Of moet die kerk juist 
een oase van rust zijn, een 
schuilplaats om even uit de 
drukte weg te zijn? Vragen 
om over na te denken.  
 

Op deze avond zal er een toelichting gegeven worden 
op de toekomstvisie, zoals deze is opgenomen in het 
beleidsplan. Omdat de toekomst iedereen aangaat en 
er alleen draagvlak kan zijn als er samen aan gewerkt 
wordt is het belangrijk om te horen hoe er over de 
plannen (mee)gedacht wordt. Dus geen monoloog 
maar ruimte voor gesprek, ideeën en meningen. 
 

Doordat veranderingen in onze wereld, zoals bevol-
kingskrimp en minder beschikbaarheid van vrijwil-
ligers, ook direct gevolgen hebben voor ons als kerk 
vraagt dit om bezinning op de toekomst.  
 

Een avond over wensen en mogelijkheden, voor een 
kerk met toekomst! De leiding is in handen van do-
minee Hans Hinkamp. Iedereen is van harte welkom! 
 
 

Programma V&T 2019-2020 
 

• maandag 16 december: ds. Hans Hinkamp 
christmas carols/zangavond 

 

• donderdag 23 januari: de heer Andries Knevel 
geloven in de 21e eeuw. Een uitdaging! 

 

• donderdag 6 februari: de heer Leo Fijen 
de toekomst van de kerk 

 

• woensdag 19 februari 
gespreksmiddag in de Johanneshof 

 

• donderdag 20 februari 
gespreksavond in de Johanneshof 

 

• woensdag 3 maart 
een diaconale kerk 

 

• donderdag 19 maart: bisschop Gerard de Korte 
zorg om de wereld 

 

• donderdag 2 april: mevrouw Gerda Brethouwer 
75 jaar bevrijding 

 

• zondag 19 april 
bezoek Jacobskerk in Winterswijk 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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 Kerkproeverij 2019 – Heel de kerk bakt! 
 

Zondag 10 november organiseert de Johannes-
kerk weer de Kerkproeverij. Een mooie gele-
genheid om eens iemand uit te nodigen voor 
een bezoek aan onze kerk. Deze keer is het 
thema: Heel de kerk bakt, echte liefde proef je! 

Een mooie verwoording in de breedste zin van het 
woord.  
 

 
 

Na de dienst staat er namelijk een tafel vol eigenge-
bakken taarten klaar. Met liefde bereid, en dat proef 
je. Oprechte (naasten) liefde proef je ook, dat kun je 
voelen. Dat hoeven geen grote taarten, ik bedoel 
gebaren te zijn. Natuurlijk komt dominee Hinkamp 
die ochtend met een toepasselijke preek, dat is ge-
sneden koek voor onze dominee! De muzikale kers op 
de taart wordt verzorgd door het welbekende Klein-
koor Second Edition. De officiële uitnodiging voor 
deze bijzondere kerkdienst ontvangt u uiteraard nog. 

Laat je (naasten) liefde zien, nodig iemand uit en kom 
kijken wat de Johanneskerk ervan gebakken heeft!  
 

 
Wat is Kerkproeverij? 
 
We zijn wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook 
echt uitnodigend? 
 

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to 
Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael Har-
vey (auteur van ‘Meer dan welkom’) dat inmiddels 
wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé ge-
legenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te 
nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speci-
aal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblij-
vend te proeven aan het geloof. Dit kunnen mensen 
zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de 
kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (den-
ken te) hebben. Het daagt de kerk ook uit om eens 
stil te staan bij hoe de viering overkomt voor gasten.  
 

 
 

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel 
meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een 
aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-
gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent 
voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand 
uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. 
Met de ander, met jezelf, met God.  
 
 
 

Met deze landelijke campagne van Kerkproeverij 
willen we de verbinding aangaan en het uitnodigen 
faciliteren voor kerken. Vorig jaar vond met succes de 
eerste editie van Kerkproeverij plaats. Honderden 
kerken participeerden en deden een uitnodiging aan 
mensen in hun omgeving. Dit jaar gaan we opnieuw 
een Kerkproeverij organiseren. Het staat deelnemen-
de kerken vrij om een eigen datum te kiezen voor 
hun Kerkproeverij. De initiatiefnemers en deelne-
mende partners willen met Kerkproeverij een bewe-
ging in gang te zetten waarin een cultuur van uitnodi-
gen centraal staat. 
 

Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van 
Kerken, IZB, Alpha Nederland en MissieNederland. 
Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV. 
 
 

Uitnodigen Kerkproeverij 
Voor de Kerkproeverij zijn voldoende uitnodigings-
kaarten besteld. Neem er wat mee uit de Johannes-
hof. Nodig (met of zonder kaart) voor deze dienst 
iemand uit om een keer mee te gaan naar de kerk!  
 
Er zijn veel oordelen en vooroordelen over kerken, en 
wat er wel of niet gebeurt (of zou moeten gebeuren). 
De Kerkproeverij is dan een mooie gelegenheid om 
zelf een kijkje te nemen, zonder verplichtingen. De 
Kerkproeverij: aangenaam en smakelijk kennismaken.  
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Actie Hart voor de Achterhoek 
 
In  ‘Op Weg’ van september jl.  heb ik u attent ge-
maakt op de stemperiode Hart voor de Achterhoek 
en u de Stichting Vrienden van de Johanneskerk aan-
bevolen om op te stemmen. En zie hier het resultaat : 

Het mooie  bedrag ad €  
433,44 werd inmiddels 
op de bankrekening NL 
19RABO 03361.09.369 
ten name van Stichting 
Vrienden van de Johan-
neskerk bijgeschreven. 
Alle stemmers hartelijk 
dank voor uw stem en de 
Rabobank voor het be-
drag !   
 

Stichting Vrienden van 
de Johanneskerk 

          Frits van Lochem, 
penningmeester 

 
 
 
Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
 
Het is al jaren zo dat wij via deze mededeling in het 
kerkblad u vragen om een vrijwillige bijdrage voor het 
algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
In het najaar volgt dan een herinnering voor degenen 
die het werk van onze commissie financieel wel wil 
steunen, maar om welke reden dan ook de bijdrage 
nog niet heeft betaald. 
Dus bij deze de herinnering met het vriendelijke ver-
zoek de bijdrage over te maken op rekeningnummer: 
NL13RABO03361.63.797 ten name van Commissie 
van Beheer  ‘Vredehof’  van de Protestantse Ge-
meente 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! 
                                                        Namens de commissie 
                                                          G.A. Bijker, secretaris 
                                          tel. 84 05 58 of 06-55 78 48 18 
                                                    mail: gabijker @chello.nl 
 
 
 

 
 
 
 

PKN SOLIDARITEITSKAS 2019 
   
In juni  jl. hebben wij u  het verzoek voor uw jaarlijkse 
bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidari-
teitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze 
eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas 
van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro 
bijgevoegd. 
Velen  hebben inmiddels al  betaald en hartelijk dank   
als u daar ook bij hoort en dan kunt u dit stukje ver-
der  overslaan . 
Wij doen echter een beroep op hen die daar nog niet 
aan toe gekomen zijn en vragen  u op korte termijn 
alsnog uw bijdrage over te boeken.  
Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen vinden, 
geen nood. U kunt uw Solidariteitskasbijdrage ook 
gewoon overboeken per telebankieren naar 

bankrekening   IBAN nr.  NL15RABO0373724586. 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 
                          Namens  college van kerkrentmeesters 
                                 Frits van Lochem , penningmeester 

 
 
 

Agenda 
 
04 november Vergadering PVG 14.00 uur 
06 november Inloopmorgen  09.30 uur 
  V&T dankdag 
  ‘Kerk van de toekomst’ 20.00 uur 
10 november Kerkproeverij  10.00 uur 
11 november PVG middag  14.30 uur 
13 november Inloopmorgen  09.30 uur 
14 november Bloemschikken  19.30 uur 
15 november Open Tafel  11.30 uur 
20 november Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Moderamen 19.30 uur 
21 november V&T  Hans de Graaf 20.00 uur 
26 november Verg. Beheerscie 10.30 uur 
27 november Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
28 november Bloemschikken  19.30 uur 
29 november  Vrijw. avond OEHL 20.00 uur 
30 november Kledingbeurs  09.30 uur 
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Dankdag na droogte 
 
Dominee Folkert de Jong van de protestantse ge-
meente Aalten schreef vorig jaar onderstaand gebed 
voor dankdag. Het is ook nu van toepassing... 
 

Heer onze God, 
Al jaren houden we een dag apart,  
midden in de week 
een speciale dag om U dankbaar te zijn. 
De zondagse diensten, de dankgebeden thuis, 
zijn eens per jaar niet voldoende.  
 

Op deze dag doorbreken we de vanzelfsprekendheid. 
Het is niet 'gewoon zo' dat we er zijn 
dat we voldoende eten en drinken hebben 
dat we lucht hebben om te ademen 
werk om te doen, inkomen, gezondheid. 
Alles wat we voor lief nemen.  
 

We voelen dat nog scherper als we het missen 
Dit jaar was een jaar van droogte in Nederland, 
een jaar waarin het moeilijk is geweest  
voor veel boeren. 
Spanningen over de voortzetting van bedrijven. 
Een jaar waarin ook de natuur  
het watergebrek heeft gevoeld. 
 

Heer, er is gebeden voor regen. 
we hebben gevoeld dat het niet vanzelfsprekend is. 
Zeker in een tijd van klimaatverandering en zorgen 
over het milieu. 
 

We leven van genade, wat U geeft 
en nemen dankbaar aan wat uw schepping ons geeft. 
Heer, leer ons in die dankbaarheid te leven, 
in dankbaarheid om te gaan met uw wereld.  
 

We danken U voor de regen die kwam. 
Het gras dat weer groeide,  
de maïs die toch weer opkwam 
De inzet van al die mensen die zorgen voor ons eten. 
We danken u voor deze wereld vol leven. 
Vol met dingen die het leven  
de moeite waard maken. 
 

We danken u voor iedere zonsopgang  
en zonsondergang 
voor iedere ademhaling,  
elk stuk brood, elke slok drinken 
En ook elk moment van geluk, vriendschap 
voor muziek, tv-series, boeken, kunst 
vergeving, liefde en genade. 
 

Ds. Folkert de Jong (Aalten) 
bron: protestantsekerk.nl 

 
 
 
 

Protestantse  Vrijwilligers Groep 
 
Met een welkom aan alle aanwezigen en in het bij-
zonder aan onze gasten “de 3 Jossies” opende me-
vrouw T. de Bruijn de ouderenmiddag op 7 oktober. 
Zij las een bewerking van Jesaja 52  
                      “God gaat voorop” 
Daarna zongen wij  lied 14 gevolgd door een gebed.  

 

Het trio “De 3 Jossies” dat deze middag ging verzor-
gen bestond uit de heren Jos, Jos en Jos. Zij bespeel-
den de volgende instrumenten: gitaar, accordeon en 
een Bes-Bas (blaasinstrument) . De zang werd gro-
tendeels door de gitarist gedaan. Zij vertelden dat ze 
elkaar hadden ontmoet in het café-biljart “ ‘t Kevel-
der” in Zieuwent. Na een gezellig gesprek over mu-
ziek dachten ze dat het wel een idee zou kunnen zijn 
om samen te proberen een muziek-trio te beginnen. 
Dat hebben ze gedaan en al jaren spelen ze met ple-
zier!  
Het werd een gezellige middag met veel vrolijke en 
herkenbare liedjes. Waar mogelijk werden de men-
sen verzocht om mee te zingen. Het was leuk om 
deze oude liedjes weer samen te zingen zoals:    
* Ik heb je voor het eerst ontmoet  
* Hij was maar een clown 
* Alle duiven op den Dam 
De mensen deden spontaan mee en voelden de ont-
spannen sfeer deze middag.  
Tijdens de pauze werd er thee en koffie rondgebracht 
met iets lekkers erbij. Ook kon men met vrienden of 
tafelgenoten lekker even bijpraten. 
Voor de muzikanten was er een rust moment geko-
men en begrijpelijk:  heel welkom.  
Hierna het tweede deel van het repertoire met weer 
vele gezellige liedjes. 
* Kom met me mee naar Maastricht 
* Y viva Espana   
* Waarom, waarom liet jij me staan 
Een fijne gezellige middag kwam ten einde en de 
muzikanten kregen een flink applaus als dank.  
Onze voorzitster mevrouw Truus de Bruijn bedankte 
de heren voor  hun optreden en wenste iedereen een 
wel thuis toe.  
We hopen u allen ook weer te ontmoeten op onze 
eerstvolgende middag 11 november a.s.  
          

 Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                         Annie Bosman 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

11 nov. 2019 
illusionist 

Betty Confetti 
Johanneshof om 14.30 uur 

 
 

 
 

Volgende PVG-middag: 
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Kliederkerk Zacheüs 
 
Het blijft leuk: Kliederkerk. Gelukkig waren er vol-
doende kinderen om er een leuke middag van te ma-
ken. Deze keer ging het over Zacheüs, de tollenaar. 
Hij moet voor de Romeinen, die op dat moment de 
baas zijn in het land, geld ophalen (belasting). Maar 
om zelf wat te verdienen mocht hij wat extra voor 
zichzelf vragen. Veel tollenaars namen het er ruim 
van en vroegen zoveel extra dat de mensen een hekel 
aan hen hadden en ze een dief noemden.  
 

 
 

In het Bijbelverhaal uit de B-boekjes zagen en hoor-
den de kinderen hoe er door Jezus wat bij Zacheüs 
verandert. Hij wil het niet meer zoals het toen ging. 
 

 
 

Na de inleiding kon er geknutseld worden. En daar 
werd volop gebruik van gemaakt. Vooral de placemat 
met Zacheüs in de boom en echte herfstbladeren 
beviel de kinderen (en ouderen!) heel erg goed. 
 

 
 

Het volgende onderdeel is het moment voor de kin-
deren. Na het aansteken van een kaars (net zoals in 
de kerk) mochten de kinderen ook zelf een lichtje 
aansteken. Altijd best een beetje spannend. In een 
filmpje van de Zandtovenaar kwam het verhaal over 
Zacheüs en Jezus nog een keertje voorbij. Met de 
kinderen was er daarna een kort gesprek. Wat wil je 
liever: nog meer geld of goede vrienden? Wat is het 
fijn als iedereen mee kan doen en dat iedereen altijd 
weer nieuwe kansen krijgt bij God! De afsluiting was 
met een liedje over Zacheüs. 
 

 
 

Aan de grote tafel stond alles klaar voor het eten. 
Eerst een kort gebed en vervolgens pasta, met verse 
groenten en gehaktballetjes. Dat kinderen bij dit lek-
kere eten soms wat selectief waren zal niemand ver-
bazen. Het toetje, een fruitspies, werd door iedereen 
opgepeuzeld. Met liedjes, filmpje, knutselen, ge-
sprekje in de kring en samen eten vliegt de tijd. Al 
met al een heel geslaagde middag! 
 

Hans Hinkamp 
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Driemaal Top 2000 dienst, koorleden gezocht!! 
 

We gaan het nieuwe jaar weer beginnen met een Top 
2000 dienst en daarvoor zijn we weer op zoek naar 
enthousiaste koorleden. De band is gevormd, de lied-
lijst is klaar en we hebben weer een mooi thema! Het 
beloofd weer een mooi project te worden. 
 

Vorig jaar zijn we op tour geweest en hebben we in 
Aalten, Lichtenvoorde en Winterswijk gespeeld en 
gezongen. Dit jaar volgen we een zelfde route, zij het 
in een iets andere volgorde. 
 

Op zondag 12 januari beginnen we in de ochtend-
dienst in de Zuiderkerk in Aalten en ’s avonds om 
19.00 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk.  
Zondag 19 januari, om 10.00 uur zingen we in Lich-
tenvoorde. Dus drie kerkdiensten en met in dit geval 
drie verschillende voorgangers, die allemaal op hun 
eigen manier met het thema aan de slag zullen gaan! 

 
 

Wil je meer weten?  
Maandagavond 25 november, om 19.30 uur, is er in 
gebouw Elim in Aalten (Bij de Oude Helenakerk op de 
markt) een informatieavond. Deze avond zal het 
thema worden onthuld en toegelicht en is er een 
eerste ‘preview’ van de voor deze Top2000-dienst 
gekozen liederen. Je kunt je op deze avond aanmel-
den voor het koor.  

 

 

Repetitiedata: 
Ma 30 december 19.30 Zuiderkerk, Aalten 
Ma 6 januari 19.30 Zuiderkerk, Aalten 
Za 11 januari 9.00 band- 11.00 koor, Zuiderkerk 
Za 18 januari 9.00 band-11.00 koor, Lichtenvoorde 
 

Doe je mee? Zet dan alle data in je agenda! De bij-
drage is € 15,00 per persoon. Mocht de eigen bijdra-
ge een probleem zijn (het is fijn als je deze betaalt bij 
opgave) laat het dan even weten.  
 

Het is een kort project, 3 repetities, 3 optredens! Je 
oefent met oefenmateriaal thuis! Graag tot ziens!  
 

namens Top 2000 werkgroep:  
Johan Klein Nibbelink,  

Hans Hinkamp,  
Folkert de Jong,  

Simon Everts,  
Marinke Oolman. 

Nederlands Bijbelgenootschap 

 

Bijbelprogramma voor Noord-Korea 
Bijbels voor Noord-Korea zodra de grens open gaat. 
Dat is één van de belangrijkste programma’s waaraan 
Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelge-
nootschap, werkt. Zo’n 60% van de benodigde fond-
sen is inmiddels bijeen. 
Dr. Ho: 'Het programma ‘Bijbels voor Noord-Korea’ is 
belangrijk. ‘We zijn er sinds 1990 mee bezig. We wil-
len voorbereid zijn als de grenzen van Noord-Korea 
opengaan. Ook onder de 25 miljoen Noord-Koreanen 
hebben we een missie.’ 
Momenteel zijn over de grens alleen geheime contac-
ten een optie, maar die zijn riskant en complex. In 
Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 
christenen, waarvan tienduizenden in strafkampen 
gevangen zitten. Het hebben van een bijbel is verbo-
den. Ook al is de grens met het land nu nog dicht, het 
Koreaans Bijbelgenootschap zet zich actief in voor de 
30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een 
gratis bijbel krijgen, alsook hulp bij hun integratie in 
Zuid-Korea. 
 
Jongeren 
Een grote uitdaging in Zuid-Korea is het bereiken van 
jongeren met de Bijbel. ‘De Koreaanse jongeren staan 
onder zware druk van competitie en stress’, aldus Dr. 
Ho. ‘Wij geloven dat de Bijbel net zo waardevol voor 
Koreanen van nu is als 140 jaar geleden. Daarom 
doen we er alles aan om met effectieve en creatieve 
manieren Gods Woord opnieuw bij het hart van de 
Koreaanse christenen te brengen. Voor de jeugd bij-
voorbeeld doen we dat met audiovisuele middelen. 
Daarnaast werken we aan een nieuwe bijbelvertaling 
in modern Koreaans, die klaar moet zijn in 2021. 
Daaromheen willen we een community bouwen. Dat 
doen we samen met het NBG. Het NBG met z’n plat-
form www.debijbel.nl is kampioen digitale bijbelver-
spreiding. Bovendien heeft het NBG allerlei materiaal 
ontwikkeld voor scholieren, gezinnen met kinderen 
en de zondagsschool. Ook dat kan heel bruikbaar zijn 
voor ons land.’ 
 
Vrijheid 
De Bijbel is het meest waardevolle boek dat Dr. Ho 
kent. Hij kwam ermee in aanraking via zijn christelijke 
moeder, die hem stimuleerde om mee te doen in de 
kerk. Hij volgde een opleiding tot zendeling, maar 
kwam terecht bij het Koreaans Bijbelgenootschap. 
Daar werkt hij inmiddels zo’n 25 jaar. Diepe indruk op 
hem maakte een uitspraak van Paulus in zijn brief aan 
de Galaten, hoofdstuk 2:20: ‘Ikzelf leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij.  
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Mijn leven leef ik in het geloof in de Zoon van God, 
die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsge-
geven.’ Dr. Ho: ‘Toen ik jong was, was ik onzeker over 
mijn leven. Ik was niet overtuigd dat het goed zou 
komen. Maar deze uitspraak trof mijn hart en maakte 
me vrij. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 

 
 

 
 
Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
29 september Fam. Doornink  
  G.J. Doorninkweg 1, Lichtenvoorde 
06 oktober Fam. Tolkamp 
  Berkenhovestraat 27, Aalten 
13 oktober Fam. Van Daatselaar 
  Esstraat 22, Lichtenvoorde 
20  oktober Henk  Oonk 
  O. Winterswijkseweg 27, Vragender 

 
 

Giften 
 
De PVG ontving een gift van € 10,- via mevrouw  
C. Lensink en 2 x € 10,- via mevrouw J. ter Haar. 
De diaconie ontving € 25,- via de heer J. Wildenbeest 
en € 10,- via de heer S. Tamminga. 
Ds. H. Hinkamp ontving € 40,- voor algemeen ker-
kenwerk. 
Hartelijk dank! 

 
 
 

Expositie Johanneshof 
Van Ursula Altena 
 
Ursula Altena is in 1971 geboren in Balkbrug. In de 
binnenlanden van Overijssel maakte zij omtrekkende 
bewegingen via de hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht, een tijdje als au-pair  gewerkt in New York 
om uiteindelijk bij de deeltijd van de AKI aan te be-
landen. 
‘Ik kan altijd nog kunstenaar worden’, speelde steeds 
in haar achterhoofd. Ze schreef en tekende onderweg 
dagboeken vol belevenissen, gevoelens en portret-
ten. 
Als een kunstzinnige documentalist ging ze te werk 
en ze put ook nu nog regelmatig uit het materiaal dat 
ze toen verzamelde. 
Ursula beperkt zich niet tot het schilderen, tekenen 
en aquarelleren, maar gaat ook een goede collage 
niet uit de weg. Haar werk kun je als figuratief aan-
merken, maar dan wel die van de hedendaagse figu-
ratie. De rijkheid van haar werk wordt voor een deel 
gevormd door het narratieve karakter, het verhaal, 
dat de toeschouwer eigenlijk meteen bekruipt als hij 
of zij geconfronteerd wordt met haar werk. 
Voor meer informatie: ursulamara@icloud.com 
 
 
 

Kledinginzameling 
 
Zaterdag 30 november is er weer de maandelijkse 
kleding inzameling van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
 

 
Even opletten!!  
Bericht van de redactie.  
 
De volgende inleverdatum voor kopij is maandag 18 
november. Dat betreft het nummer voor december 
en voor het eerste deel van januari. Na het decem-
bernummer zal  Op Weg weer verschijnen in de week 
voor zondag 19 januari. Dus mochten er data of ge-
gevens zijn die u door wilt geven voor de betreffende 
periode (1 december 2019 tot 19 januari 2020) dan 
moeten die op 18 november ingezonden worden. In 
het decembernummer zullen de inleverdata voor 
2020 vermeld worden. Het nummer dat in januari 
wordt uitgegeven zal het laatste deel van januari en 
de hele maand februari betreffen.  
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand december komt uit in de week voor 
zondag 1 december. Kopij moet uiterlijk maandag 18 
november 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 

 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17, 7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
Email:  hans@hinkamp.info 
 

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: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 3 november 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
welkom: mevrouw Wibier 
deurcollecte: najaarszending 
 
woensdag 6 november 
dankdag/ thema:  kerk van de toekomst 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
zondag 10 november 
akz dienst/ kerkproeverij 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: binnenlands diaconaat 
 
zondag 17 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw De Bruijn 
deurcollecte: energie 
 
zondag 24 november 
eeuwigheidszondag 
m.m.v. de cantorij 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Ton 
deurcollecte: pastoraat 
 
zondag 1 december 
eerste zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: missiewerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 
 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst. 
 


