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Van u is de dag, van u is de nacht, 
u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven, 

u hebt de grenzen van de aarde bepaald, 
zomer en winter – u hebt ze gevormd. 

 

Psalmen 74:16-17  
 Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 
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Samen leven 
 
Een interview met een politica. Toen ze acht 
was met haar ouders vanuit Iran naar Nederland 
gekomen. Gevlucht. Een mooie jeugd gehad in 
ons mooie land. Maar inmiddels vindt ze Neder-
land niet mooi meer. Niet vrij meer. Als ze in 
een Marokkaans restaurant geen wijn schenken 

ergert dat haar. Dat er gebedsruimtes zijn voor men-
sen die in Allah geloven ergert haar. Ze beaamt 
woorden van iemand die daarover zei:” Als je tot 
bezinning wilt komen, dan ga je maar naar de bieb. 
Daar is het ook stil.” 
 

Het laat me niet los. Aan de ene kant begrijp ik dat ze 
terugdenkt aan haar geboorteland. Een land waar ze, 
zeker als meisje, beperkt werd in haar ontwikkeling. 
Dat ze daarom bang is hier in een zelfde positie  ge-
dwongen te worden. Ze wil dat haar dochters, zoals 
ze het zegt, opgroeien in het Nederland waarin zij 
opgroeide. Relaxter en prettiger dan het Nederland 
van nu. 

Het doet me denken aan de woorden van Jan Ter-
louw als hij het heeft over vroeger. Toen je nog een 
touwtje uit de brievenbus kon laten hangen. In die 
tijd groeide ik ook op. Een tijd waarin, bij wijze van 
spreken, het hele land zijn adem inhield als er één 
moord gepleegd werd. Sla nu de krant op, of zet de tv 
aan, en de moorden vliegen je om de oren.  
 

Maar ik denk dat dat niet te maken heeft met een 
restaurant dat uit principe geen wijn schenkt. Dat dat 
niet te maken heeft met gebedsruimtes in gebouwen. 
Naar mijn idee heeft het eerder te maken met gebrek 
aan respect. Respect voor de overtuiging van de an-
der. Met denken dat jouw denkwijze, jouw leefstijl, 
de beste is. En de enige die moet worden getole-
reerd. En dan denken dat  dat zelfs mag leiden tot het 
meedogenloos uitschakelen van een tegenstander. 
 

Voor mij is Nederland nog steeds een mooi land. Een 
land waar mensen binnen de grenzen van de wet, en 
binnen de grenzen van De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens, mogen zeggen wat ze den-
ken, en mogen leven zoals zij denken dat goed is. 
Elders in dit blad vindt u  een korte versie van deze 
Verklaring.  

Hij werd opgesteld naar aanleiding van de verschrik-
kingen die plaatsvonden tijdens de tweede wereld 
oorlog.  
 
Ik ga weer even naar die politica die zich ergerde aan 
bepaalde principes en aan wat daaruit voortvloeit. 
Het kan zijn dat ze dat doet uit angst. Angst dat haar 
mooie Nederland van vroeger  zal gaan lijken op het 
land waar haar ouders vandaan vluchtten. 
 

Nu is er een gezegde dat hier duidelijk over is: Angst 
is een slechte raadgever. Niet dat  de angst mij nooit 
bekruipt als ik zie wat er soms om ons heen gebeurt. 
Maar ik probeer om mijn kijk op het leven daar niet 
door te laten beïnvloeden. Omdat ik geloof in de 
Rechten van de Mens. Behoorlijk Bijbelse rechten 
ook.  
 

Waarom is het erg als een restaurant geen wijn 
schenkt? Kan je de wijn niet missen, dan ga je toch 
gewoon ergens anders eten. En niemand vindt  toch 
dat we allemaal van die gebedsruimtes gebruik moe-
ten maken? Net zo goed als dat niet verwacht wordt 
dat heel Lichtenvoorde zondags naar de Johannes-
kerk komt.( Kan  wel leuk zijn natuurlijk) .  
 

Kortom, gewoon rekening houden met elkaar. binnen 
die genoemde grenzen. Dan blijft het leven leefbaar. 
Een voorbeeld uit de praktijk? Al een hele tijd gele-
den. We wonen in een dorpje in de Bijbel-gordel. De 
oudste (toen een jaar of negen) rent de keuken in 
roepend: “Mam, waar is mijn rokje?” Vijf minuten 
later gaat ze er weer vandoor. In haar enige rokje. Ze 
gaat bij haar vriendinnetje Esther spelen. Daar komt 
ze als meisje in een broek niet binnen. Maar spelen 
met Esther is haar wel een middag in een rokje 
waard. Mooi toch?! Esther zal nooit bij ons spelen. 
Want wij hebben een tv.  
 

Samenleven is samen leven. Met al onze verschillen. 
En al onze overeenkomsten. 
 

                                                                                       
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Ook al verschijnt dit kerkblad al weer halverwe-
ge januari toch wil ik nog graag allereerst ieder-
een van harte alle goeds en een gezegend 2020 
toewensen! Dank ook voor alle kaartjes en an-
dere kerstgroeten en nieuwjaarswensen!  

 

Een nieuw jaar is begonnen. Een veel gehoorde op-
merking is: ‘Je zult wel blij zijn dat de grootste drukte 
nu voorbij is?’ Dat klopt. Maar de tijd rond Kerst was 
wel weer een ‘ouderwets gezellige’ drukte. Heel veel 
mensen hebben zich ingezet om er samen iets moois 
van te maken. Zoals bij de bloemschikdemonstratie, 
feestelijke muziek bij de kerkdiensten, met veel dank 
aan kosters en beheerders! 
 

Het resultaat was er zeker naar. Veel blijde gezichten 
bij de Christmas Carols en een gezellige nazit, met de 
gasten uit verzorgingshuizen en andere bezoekers. Er 
was dankbaarheid en ontroering, in gesprekken en 
ontmoetingen. Met plezier kijk ik terug op de vele 
vieringen én op het vertellen van een kerstverhaal in 
de streektaal (bij zowel de Dialectkring als de PVG-
kerstviering).  
 

Af en toe is het goed om voor jezelf een uitdaging aan 
te gaan. In dit geval het schrijven van een vertelling 
gebaseerd op waar gebeurde feiten gemixt met fan-
tasie. Gaat zoiets werken, een mengeling van feit en 
fictie, geschiedenis en een doorgaande verhaallijn? 
Gezien de reacties ben ik tevreden.  

 
 

Op naar de volgende uitdagingen en die zullen er het 
komende jaar zeker komen. Komend jaar zullen er 
weer de nodige bijzondere kerkdiensten volgen (om 
te beginnen de TOP2000 kerkdienst!) Maar ook is er 
de uitdaging om samen een goed werkende opzet te 
(re)organiseren voor het pastoraat. Hoe kunnen we 
zorgen dat iedereen die graag bezoek vanuit de kerk 
wil dat ook krijgt? Met voldoende vrijwilligers moet 
dat kunnen. Wilt u mij een keer bij u thuis ontmoe-
ten? Laat het dan even weten. Een nieuw jaar is be-
gonnen, met nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitda-
gingen! Samen zijn we kerk!  
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

Driewerf dank! 
 

Wat een geweldige ervaring was het: de dienst bij 
mijn 25-jarig ambtsjubileum. Al de hele week zinder-
de het van de geheime spanning. 'Wacht maar af... 
zondag' en dan geheimzinnige blikken. Volgens mij 
had iedereen er heel veel zin in om er zondag 12 ja-
nuari een feest van te maken.  
Voor mij is het dat zeker geworden! Het was een 
ontroerend en geweldig gezicht voor te mogen gaan 
in een volle kerk. Mensen die ondanks beperkingen 
toch naar de Johanneskerk gekomen waren. Familie, 
vrienden en bekenden, een ruim vertegenwoordigde 
oecumene, gepassioneerde Passiegenoten, dialect-
genoten, Gemeente Oost Gelre, en natuurlijk vooral 
een heel warme protestantse kerkgemeenschap.  
 

Maar eigenlijk maakte het niet uit waar iedereen 
vandaan kwam: de sfeer was heel bijzonder. Ik heb er 
volop van genoten. Voorlopig kan ik nog heel lang 
nagenieten van de herinneringen en van allerlei lieve 
aardige en creatieve geschenken, waaronder een 
prachtige stuk houtsnijwerk van de Johanneskerk! 
 

Daarom driewerf dank!  
Dank (1) voor iedereen die op welke wijze dan ook 
meewerkte aan de dienst (incl. de verrassingen!): het 
combo van Johan Meerdink, de cantorij, lectoren, de 
historische filmfragmenten, de mooie woorden van 
de sprekers.  
Dank (2) voor de mensen die achter de schermen 
enorm veel werk verzet hebben om alles in goede 
banen te leiden: organisatie, kosters en onze onver-
moeibare beheerders.  
En dank (3) voor iedereen die aanwezig was, in de 
kerk of meelevend op afstand middels de KerkTV. Ik 
hoop dat ik niemand vergeten ben (want dit woord 
van dank moet nu heel snel 'ter perse'), maar nog-
maals: driewerf dank! Ik kan terugzien op een gewel-
dige jubileum en voel me gedragen door een betrok-
ken, open en meelevende gemeenschap.  

Dank, dank, dank! 
Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 

 
Verjaardagen 
 
29 januari  de heer J. Heuzinkveld 
    Vincent van Goghstraat 20 
    7131 VG Lichtenvoorde 
    75 jaar 
4 februari  de heer G.H. Rensink 
    Wilhelminastraat 15 
    7131 XN Lichtenvoorde 
    80 jaar 
    mevrouw W.J. Smeitink – ter Haar 
    Scheidingsweg 21 
    7137 PA Lievelde 
    79 jaar 
11 februari  mevrouw J.W. Bruins – Wesselink 
    Esstraat 55 
    7131 CT Lichtenvoorde 
    80 jaar 
15 februari  de heer J.G. Wissink 
    Planetenstraat 44 
    7131 HA Lichtenvoorde 
    79 jaar 
18 februari  de heer H. Hoogkamp 
    Muldershof 3 
    7135 TZ Harreveld 
    77 jaar 
19 februari  mevrouw G.J. ter Haar – Wassink 
    Middachtenstraat  41 
    7131 BB Lichtenvoorde 
    90 jaar 
21 februari  de heer C. Langbroek 
    Schatbergstraat 92 
    7132 AB Lichtenvoorde 
    76 jaar 
22 februari  mevrouw H.B. te Boveldt –  
    Boukema 
    Esstraat 1A 
    7131 CT Lichtenvoorde 
    77 jaar 
23 februari  de heer H. ter Haar 
    Bernard van Meursstraat 23 
    7131 XE Lichtenvoorde 
    82 jaar 
 

 
3 maart   de heer D.J. Batenburg 
    Wilhelminastraat 16 
    7131 XN Lichtenvoorde 
    76 jaar 
4 maart   mevrouw J.W. Wansing – Wissink 
    Wilgenstraat 6 
    7131 ZP Lichtenvoorde 
    81 jaar 
5 maart   de heer A.J. Wamelink 
    Beatrixplein 11 
    7131 XW Lichtenvoorde 
    75 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. 
 

 
Gebed van de maand 
 

Deze keer een gebed ‘voor alle dag’. Het zijn herken-
bare woorden en gedachten voor iedere tijd van het 
jaar en voor allerlei gelegenheden. De woorden zijn 
een gedicht van Diny Beijersbergen-Groot: Vader wil 
ons blijven dragen 
  
Vader wil ons blijven dragen 
door fijne en door droeve dagen. 
Al schijnt de zon, al valt er regen, 
geef ons elke dag Uw zegen. 
 
Vader we willen tot U bidden; 
Blijf steeds wonen in ons midden. 
Al wat wij doen of zullen zeggen 
wil daarin Uw liefde leggen. 
 
Vader, al zijn we thuis of reizen, 
wil ons Uw trouw blijven bewijzen. 
Zodat wij aan een ander tonen 
dat U ook bij de mens wil wonen. 
 
Geef ons elke dag Uw zegen, 
wees bij ons op alle wegen, 
waar we zijn of waar we gaan 
laat Uw liefde om ons staan. 
 
O Vader breng ons veilig thuis, 
en op Uw tijd naar 't Vaderhuis. 
Dit bidden wij U samen 
en vragen: 'Zegen ons, ja amen'. 
 

bron: gedichtensite.nl 
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In memoriam Gree van Daatselaar-Somsen 
 

Op vrijdag 20 december namen we, in een dank-
dienst voor haar leven, in de Johanneskerk afscheid 
van Gree van Daatselaar-Somsen.  
 

De afgelopen jaren moest ze lichamelijk en geestelijk 
steeds meer inleveren. Met veel inzet van haar man 
Jan en dank aan helpende handen kon zij blijven wo-
nen aan de Esstraat. Op 14 december kwam er in de 
stilte van de vroege ochtend een einde aan haar le-
ven. Ze overleed op de leeftijd van 89 jaar. 
 

Bij aanvang van de kerkdienst werden door haar  
kleinkinderen zeven kaarsen aangestoken, als een 
groet van de zes kleinkinderen en één achterklein-
kind. Het was ook een verwijzing naar het gezin Som-
sen, waar zij als zevende kind werd geboren. Vanuit 
de Bijbel kennen we het getal zeven als het getal van 
voltooiing. In dát vertrouwen, dat onze levens gebor-
gen zijn in Gods hand, mochten we afscheid nemen. 
 

Dit afscheid werd vorm gegeven door het delen van 
goede en dierbare herinneringen door haar nabe-
staanden. Haar man Jan vertelde over hun gedeelde 
leven. Het werken in het onderwijs. Haar beroepsma-
tige inzet in diverse redacties en daarbuiten in het 
vrijwilligerswerk. Na de pensionering kwam men in 
de Achterhoek wonen. Op de dag van de uitvaart 
zouden ze exact 65 jaar getrouwd zijn geweest. Toch 
overheerste vooral de dankbaarheid.  
 

Omdat Gree van Daatselaar veel liefde kende voor 
taal werd haar leven door kinderen en kleinkinderen, 
met veel liefde en dankbaarheid, ook herdacht in 
woorden van gedichten. De woorden werden omlijst 
door bijpassende muziek en liederen. In onze kerk-
gemeenschap was Gree van Daatselaar, als een zeer 
capabele eindredactrice, jarenlang betrokken bij het 
maken van het kerkblad.  
 

Vanuit de Bijbel klonken de woorden die 65 jaar eer-
der bij de huwelijksdienst waren meegegeven: ‘dien 
elkaar met liefde’. De woorden werden lang geleden 
geschreven, door de apostel Paulus aan de prille 
kerkgemeenten in Galatië. Juist in een leven waar het 
soms zoeken is naar richting is het van belang om het 
‘dienen in liefde’ én de benodigde vrijheid in het oog 
te houden. Het is nog steeds een goede leidraad.  
 

Dat haar man Jan en de kinderen en kleinkinderen 
troost mogen vinden in goede en dierbare herinne-
ringen en in woorden van liefde en Gods trouw.  
 
                                                                ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

Lied van verlangen 
 
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een bloem zijn armen uitbreidt naar de hemel,  
ja zelfs het zaad diep in de akkergrond,  
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig Licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 
 
Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht, 
uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 
Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 
 
In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 
Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 
De morgenster, zozeer aan U verwant,  
Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 
 
God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schade en schande – 
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen. 
 
                                                              (Jaap Zijlstra) 
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Kerkenraadsvergadering  
van 27 november 2019 
 

- Diaconie 
De begroting 2020 wordt behandeld. De pen-
ningmeester geeft een korte toelichting. De 
opbrengsten onroerende zaken zijn hoger dan in 
de begroting 2019 en bij de uitgaven ligt de na-

druk wat meer op plaatselijk en regionaal/landelijk 
diaconaal werk. Het overschot is € 210,-.  De kerken-
raad stelt de begroting vast. Publicatie, tervisieleg-
ging en gelegenheid opmerkingen te maken volgen.  
Een ander diaconaal onderwerp is dat het huidige 
diaconale project na 3 jaar wordt beëindigd en voor 
de komende 3 jaar nieuwe projecten zijn gekozen. Dit 
zijn er 4. Dit zijn Xenia, een hospice in Leiden voor 
jonge mensen, mr. Huberstichting Suriname voor 
jongvolwassenen met een meervoudige beperking, 
stichting Peduli Anak in Lombok, welke kinderen op-
vangt, die leven vanaf de vuilnisbelt en Schuldhulp-
maatje in Oost Gelre. Verder informatie zult u op 
gezette tijden horen via de diaconie. Op 11 maart 
zullen deze 4 projecten ook worden gepresenteerd 
na de dienst met dankdag.  
De voedselbank heeft voor alle cliënten uit Lichten-
voorde een bon van de Action van € 25,- gekregen.     
 

- Kerkrentmeesters 
Ook de begroting 2020 van de kerk is aangeboden ter 
vaststelling. De penningmeester verzorgt een korte 
toelichting. De rente daalt, het levend geld (kerkba-
lans en giften) is begroot op het niveau van 2019. De 
subsidie SIM (instandhouding rijksmonumenten) is 
hoger. Ziende naar de uitgaven zijn de kosten voor 
niet-kerkelijke eigendommen (eigendommen, die niet 
kerkelijk worden gebruikt) en pastoraat de grootste 
posten. Het resultaat is een begroot tekort van € 
5231,-.  De kerkenraad stemt in met de begroting. 
Voor de procedure geldt hetzelfde als die bij de dia-
conie.  

     

- Kerk voor de toekomst 
Op 6 november na de dienst met dankdag zijn de 
notitie en de prioriteiten besproken met u. De gefor-
muleerde prioriteiten worden door de kerkenraad 
geaccepteerd als leidraad voor 2020. Dit zijn de prio-
riteiten:  
* Kerkrentmeesters 
- meer mensen in de kerk krijgen d.m.v. akz-diensten 
1 keer per maand 
- meer leden of vrienden van de kerk binnenhalen 
door een duidelijke folder voor nieuwe mensen wat 
het precies inhoudt 
- comfort in de kerk vergroten o.a. door bankbekle-
ding en zonwering, alsmede tochtproblemen oplos-
sen. 
 
 
 
 

* Diaconie 
- implementatie stappenplan aanvraag financiële 
steun. Deze is in 2019 gebruikt voor bepaling steun 
aanvragen 
- evaluatie goede doelen van 2015-2018 en hierop 
een selectie van doelen die we in het begin van het 
jaar 2019 (en volgende jaren) direct ondersteunen. 
Dit ter vermindering van administratieve last diaconie 
-begroting 2020 volgens FRIS. Adoptie van FRIS voor 
jaarcijfers 2019 en verder. 
* Ouderlingen 
- aandacht voor een goed pastoraat, middels een 
actueel netwerk van contacten 
- vanwege veranderde behoeften van mensen en de 
verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers kan dit 
een verschuiving van aanbodgericht naar vraagge-
richtaanbod. Belangrijk is duidelijk te maken op welke 
wijze mensen contact kunnen opnemen met contact-
personen of een pastor. 
* Vorming en Toerusting  
- doorgaan met handhaving breed aanbod en meer 
regionale bekendheid, waarbij ieder welkom is. 
Het werkplan wordt periodiek op de agenda geplaatst 
voor terugkoppeling. 

- AKZ-diensten 
Besloten wordt om tijdens deze akz-diensten in het 
vervolg één collecte (verdeling 50/50 diaconie/kerk) 
te houden en één aan de uitgang voor de kosten of 
het doel van de betreffende dienst (als voorbeelden 
koor, project, Herold). Dit wordt per dienst bezien. Er 
geldt een proefperiode van één jaar.         

- Techneut(en) 
Op dit moment komt een (te) groot gedeelte van dit 
werk neer op de schouders van Hans Hinkamp. Je-
roen Wildenbeest springt af en toe bij. Er zijn bij 
voorkeur 2 personen nodig voor de website, beamer, 
laptops, tv’s, microfoons e.d. Er zijn uiteraard tech-
neuten te vinden. Helpt u ons aan suggesties?  

- Herbevestiging ambtsdragers/vacatures 
Carelien Lensink (ouderling) en Bea Ton (diaken) be-
eindigen hun ambtsperiode. Willie Geessink (kerk-
rentmeester), Karin Wibier (diaken), Rinus te Kronnie 
(ouderling) en Frits Schutten (diaken) worden herbe-
vestigd. De herbevestigingsdienst is op 26 januari. In 
wijk 3 van Carelien Lensink gaat Geeske Baarsma 
bezoekwerk doen, terwijl in de vacante wijk 10 van 
Ria Tieltjes 3 personen bereid zijn gevonden bezoek-
werk voor hun rekening te nemen.        

- Passion Achterhoek 2020 
De kerkenraad stemt in met het verzoek om een bij-
drage van maximaal € 1500,- beschikbaar te stellen.  

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

Namens de kerkenraad, Flip de Bruijn, notulist. 
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De diaconie heeft de volgende organisatie on-
dersteund: 
 
Stichting Make a Wish Nederland 
Stichting ‘Make a Wish’ (Doe een wens) is een be-
kende stichting, welke wensen van jonge patiënten 
laat uitkomen. Onderzoek toont aan dat het realise-
ren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun 
omgeving weer hoop en kracht geeft en blijvend im-
pact heeft. 
 
De Nederlandse afdeling van de stichting is in 1989 
opgericht. De eerste wens in Nederland was van de 
10-jarige Cindy. Zij wilde zó graag een tv-opname 
bijwonen van de toen heel populaire serie ‘Zeg ‘ns 
AA’. De wens wordt werkelijkheid en Cindy mag als 
een echte filmster naar de studio én op de foto met 
‘Mien Dobbelsteen’, ofwel hoofdrolspeelster Carry 

Tefsen. 
 
Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een 
zorgvuldig gepland traject, genaamd ‘Wish Journey’. 
Een bijzonder traject waar een grote groep mensen 
maanden mee bezig is en dat impact heeft vanaf het 
moment van kennismaken tot lang na de wensvervul-
ling. Zo worden met elkaar herinneringen gemaakt 
die een leven lang meegaan. 
 
Tegenwoordig is de stichting actief in 50 landen en op 
vijf continenten. Het vervult 15.000 wensen per jaar. 
 
Deurcollectes januari en februari 
 
12 jan. Plaatselijk pastoraat 
 
19 jan. Onkostenbeperking top2000 dienst 
 
26 jan. Plaatselijk jeugdwerk 
 
2 feb. Werelddiaconaat (KIA) 
 
Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk 
om boer of boerin te zijn. De regen wordt er 
steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms  is er droogte, soms 
staan de velden onder water. Samen met de Kerk 
van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezin-
nen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boe-
ren leren nieuwe, duurzame technieken voor 
productie en opslag van gewassen. Ook worden 
energiezuinige oventjes gemaakt, bomen op-
nieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkor-
ven geplaatst. Zo wordt de natuur beter be-
schermd en hebben boeren een stabiel inkomen. 
 
www.kerkinactie.nl/boerinoeganda 
 
9 feb. Energie 
 
16 feb. Werelddiaconaat (KIA) 
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toe-
komst 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de 
Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door 
lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn 
op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door 
onrust in de omliggende landen. Samen met lokale 
kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in 
Actie aan een stabiele toekomst. Kerk in Actie onder-
steunt boeren om via duurzame landbouw voldoende 
voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training 
over veeteelt en waterbeheer. Tot slot wordt nood-
hulp geboden aan vluchtelingen in de regio.  
 
www.kerkinactie.nl/kameroen 
 
23 feb. Catechese en educatie 
 
Opbrengsten deurcollectes november en december 
03 nov Najaarszendingsweek (KIA)  €68,40    
06 nov Eigen project diaconie (Ethiopische vrouwen)    
€54,05    
10 nov Binnenlands diaconaat (KIA) €161,02  
17 nov Energie  €55,71  
24 nov Pastoraat (PKN)  €104,39  
01 dec Missiewerk (PKN)  €104,25  
08 dec Onderhoud gebouwen  €34,25  
13 dec Kerkradio €14,00  
15 dec Algemeen kerkenwerk  €59,20  
22 dec Stichting Hope  €76,50  
24 dec Eredienst  €168,76  
25 dec Kinderen in de knel (KIA)  €176,55  
29 dec Cantorij  €37,95  
31 dec Eindejaarscollecte  €62,40  
 
                                                           Namens de diaconie, 

André Koskamp 

https://www.kerkinactie.nl/kameroen
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Andries Knevel in de Johanneshof 
Donderdag 23 januari, 20.00 uur 
Thema: ‘Geloven in de 21e eeuw. Een uitdaging!’ 
 

In onze wereld valt er heel wat kritiek te beluis-
teren op kerken en/of het christelijke geloof. Een 
gedeelte van die kritiek is zeker terecht. In ande-
re gevallen zijn daar best de nodige kanttekenin-
gen bij te maken. Al met al vallen er heel wat 
vragen te beantwoorden. Andries Knevel, be-

kend schrijver en radio- en televisiepresentator, 
voormalig programmadirecteur van de Evangelische 
Omroep én theoloog zal ingaan op dit thema: geloven 
als uitdaging!  Met enige regelmaat gaat hij voor als 
predikant in verschillende kerken. 
 

Andries Kevel werd op 13 
februari 1952 geboren in 
het Gooise Naarden. Hij 
haalde zijn diploma HBS-B 
aan het Christelijk Lyceum 
in Hilversum. Daarna stu-
deerde hij Economie aan 
de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Later volgde 
de overstap naar de stu-

die Theologie. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als 
Leraar Godsdienst en Maatschappijleer in Ridderkerk. 
In 1978 is zijn loopbaan bij de Evangelische Omroep 
begonnen. 
 

Op televisie is hij bekend geworden door het pro-
gramma ‘Het elfde uur’. Andere programma’s waren: 
‘Knevel op Zaterdag’, ‘Waar was u toen?’ en ‘Herberg 
de Verandering’. Samen met collega Tijs van den 
Brink presenteerde hij ‘De Vijfde Dag’, ‘Moraalrid-
ders’ en ‘Knevel en Van den Brink’.  
 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).  

Koffie/thee € 1,-  

U bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leo Fijen over ‘de toekomst van de kerk’   
Donderdag 6 februari 20.00 uur, in de Johanneshof 
 

In de media komen we regelmatig berichten tegen 
over de zorgen in vele traditionele kerken. In de 
rooms-katholieke parochies is de krimp tastbaar. 
Steeds minder priesters, minder kerkgangers, minder 
vrijwilligers, minder inkomsten. Hierdoor boet de 
kerk ook in aan zeggingskracht. Maar ook in protes-
tantse gemeenten is er sprake van kerkverlating. 
 

Juist in een tijd dat kerkgebouwen sluiten en veel 
kerken moeten bezuinigen en afslanken, ziet tv-
presentator Leo Fijen wel degelijk kansen voor de 
lokale kerk. Hij heeft er een boek over geschreven in 
een briefwisseling met de bekende monnik Anselm 
Grün: Toekomst zien in de kerk. 
 

Aan de hand van het boek en zijn eigen ervaringen 
met en in kerken zal hij een aantal aandachtspunten 
ter sprake brengen. Waar ziet hij mogelijkheden? 
Waar ziet hij toekomst? Durven wij het aan om ver-
trouwen te hebben? Zomaar een aantal vragen die 
misschien kunnen helpen om richting te vinden. Een 
lezing over de toekomst van de kerk in Lichtenvoorde 
en overal. 
 

 

Leo Fijen is eindredacteur en presentator van het 
programma Kruispunt van de RKK en daarmee van 
het best bekeken religieuze televisieprogramma van 
Nederland.  
 

Bij een vorige avond in onze Johanneshof toonde Leo 
Fijen zich een begenadigd spreker, die de kunst ver-
staat mensen niet alleen te boeien maar ook in het 
hart te raken. Daarom hebben we niet geaarzeld hem 
opnieuw uit te nodigen.  
 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).  

Koffie/thee € 1,-  

U bent van harte welkom! 
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In gesprek 2020 – Rad van gesprek 
 

Vorig jaar bleek het ‘Rad van gesprek’ een heel ple-
zierige en spraakzame vorm. Het beviel zo goed dat 
we voor nog een ronde gaan. Bovendien zijn er nog 
zoveel woorden en onderwerpen onbesproken dat 
het zeker geen herhaling zal worden! De opzet is 
hetzelfde maar er is wel wat veranderd: we ruimen er 
deze keer een middag én een avond voor in. U kunt 
zelf kiezen wat u het beste uitkomt. Beide ‘rondes’ 
worden gehouden in de Johanneshof.  
 

Nu klinkt het woord ‘gespreksavond’ voor sommigen 
misschien wat zwaar of serieus, maar de ervaring 
leert dat er de afgelopen jaren naast ernst en een 
serieus gesprek ook heel veel ruimte was voor gezel-
ligheid. 

Hoe werkt het? We 
draaien aan het grote 
Rad van Gesprek. Hier-
op staan verschillende 
woorden en onderwer-
pen. Welke? Dat ver-
klappen we nog niet. 
Daarvoor moet u zelf 
maar komen!  
 

Waar denk je aan bij 
een bepaald woord? 
Wat zou je een ander 
graag willen meegeven?  

 

Een andere spelregel is dat je elkaar laat uitpraten en 
de mening van een ander respecteert. Zo kun je in 
een prettige omgeving wat van elkaar opsteken.  
 

Een gespreksleid(st)er zorgt voor een goed verloop 
en de toelichting op het spel. Na afloop delen we kort 
onze ervaringen met elkaar. Hieronder staan de data 
waaruit u een keuze kunt maken. 
 

Let op de aanvangstijden! 
Woensdagmiddag 19 februari, 14.30 uur  
Donderdagavond 20 februari, 20.00 uur 
 
Toegang gratis. U bent van harte welkom!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligersavond verplaatst  
naar 13 maart 
 
Het is al weer een aantal jaren de gewoonte om 
in februari voor alle vrijwilligers van onze kerke-
lijke gemeente een vrijwilligersavond te organi-

seren. Dit jaar stond de vrijwilligersavond gepland 
voor vrijdag 14 februari. De organisatoren hebben 
echter gevraagd om de avond te verplaatsen naar 13 
maart. 
De reden van het uitstel is dat Jan en Carelien en 
Martien en Elfriede graag weer de vrijwilligersavond 
verzorgen, maar dat eerst Elfriede op korte termijn 
moet worden geopereerd en Martin in dat weekend 
van 13 februari andere verplichtingen heeft. 
Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat we 
hebben besloten de vrijwilligersavond te verplaatsen 
naar vrijdag 13 maart 2020. Van harte welkom! 

                                           Namens het moderamen  
                                                        Rinus te Kronnie 

 
 
Vrijwilligersavond 
 
Allereerst een woord van dank aan Rikie Ruesink, 
Eefje en Herman Tieltjes, Henny en Jan ter Horst en 
Jannie en Ab Twigt, die de afgelopen jaren de vrijwil-
ligersavond hebben georganiseerd. Bedankt en ge-
niet extra van de op handen zijnde vrijwilligersavond. 
Ook dit jaar is er weer een vrijwilligersavond. Als 
dank voor uw inzet als vrijwilliger van de kerk. Een 
gezellige avond met een hapje en een drankje en een 
quiz. U bent van harte welkom op vrijdag 13 maart 
om 20.00 uur in de Johanneshof. Natuurlijk is uw 
eventuele partner ook van harte welkom. 
We willen wel graag weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Wij ontvangen daarom uw opgave, 
met vermelding van het aantal personen, graag vόόr 
1 maart. 
U kunt zich aanmelden via de mail of telefonisch. 
Hebt u dieetwensen laat het dan ook even weten. 
Bent u na aanmelding toch verhinderd, laat het dan 
ook even weten. 
Deze avond stond aanvankelijk gepland voor 14 fe-
bruari, maar is wegens omstandigheden verplaatst 
naar 13 maart. 
Aanmelden kan via lensink-46@ziggo.nl of een tele-
foontje naar Jan en Carelien Lensink: 0544 37 24 14. 
Ook in de Johanneshof ligt een inschrijfformulier. 
Leuker kunnen we het niet maken! 
 
                                                                Vriendelijke groet 
                                                 Elfriede en Martien Meijer 
                                                       Carelien en Jan Lensink 
 

Programma V&T 2019-2020 
 
 
 

• woensdag 4 maart 
een diaconale kerk 

 

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

 

• donderdag 2 april: mevrouw Gerda Brethouwer 
75 jaar bevrijding 

 

• zondag 19 april 
bezoek Jacobskerk in Winterswijk 

 

mailto:lensink-46@ziggo.nl
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De jubilerende dominee.  
 
Zondag 12 januari vond er een bijzondere dienst 
plaats in de Johanneskerk te Lichtenvoorde, waarin 
de jubilerende dominee zelf voorging. Dat was niet 
onopgemerkt gebleven, er was onmundig veule volk! 
Dominee Hinkamp nam dan ook even de tijd om rus-
tig rond te kijken. Mensen van heinde en verre, die 
op welke manier dan ook op zijn pad kwamen. “Het 
deed hem zeer veel deugd”, zo sprak hij met een 
grote glimlach.  

Dat Hans Hinkamp in de Achterhoek is geboren en 
getogen bleef ook niet onopgemerkt. Al heel snel 
verzoeken of hij niet eens een dienst in Achterhoeks 
dialect wilde verzorgen. Hij is betrokken bij de werk-
groep ‘dialect en religie’, dus ook in deze bijzondere 
dienst hoorde toch tenminste één lied in de Achter-
hoekse spraoke. Met een kleine uitleg. Een geeteling, 
da’s ’n merel! Het was een dienst ‘op zijn Hinkamps’, 
voorzien van een vleugje humor. Op de psalmborden 
een groet van de kosters om te zien of de dominee 
ook vandaag wel scherp was, en zelf groette Hans 
Hinkamp voor de camera zijn moeder die thuis via 
livebeelden de kerkdienst volgde.  
 
Wat waren die eerste woorden van 25 jaar geleden? 
”Ik zou ze hier zo weer kunnen herhalen”, vertelde de 
dominee. “Dat krijg je als je naast je werk als predi-
kant ook betrokken bent bij een kringloopwinkel, dan 
ga je wel eens dingen hergebruiken”. Is er eigenlijk 
wel iets veranderd in die 25 jaar? “ In het begin voel-
de iedere  overdenking op de preekstoel als een soort 
examen, met een beetje examenvrees”, aldus de 
jubilaris. Wat is er nou eigenlijk bij de gemeente blij-
ven hangen van die eerste dienst? Het codewoord: 
“Glad! Nee, dat bunt wie neet glad vergaet’n!” “Nou, 
dat relativeert behoorlijk hoor”, reageert Hans. “Had 
ik daar als predikant uren geploeterd op een wel-
doordachte inhoudsvolle preek, en wat bleef mensen 
bij? Het weer”.  

Predikantschap is meer dan alleen die ene preek op 
zondag. Natuurlijk mag je de waarde van een preek 
zeker niet onderschatten, maar ook weer niet over-
schatten. Dat geeft lucht, dat relativeert.  
 
Een opmerking regelmatig gehoord de afgelopen 25 
jaar:” Om te geloven heb je toch geen kerk nodig?”  
Dan mis je toch wel veel van dat ‘samen’. Van ver-
bondenheid met elkaar. Met elkaar meeleven in lief 
en leed. Bemoediging door de woorden van een 
preek (als het tenminste niet te glad is). Bemoediging 
door prachtige muziek of een even prachtige stilte. 
Contacten tijdens de koffie. (Soms mensen die voor 
die koffie naar de kerk komen, en de dienst maar 
voor lief nemen). Dat is met elkaar kerk zijn. Een ge-
meenschap om op terug te vallen, wie heeft dat niet 
nodig? Voor dominee Hinkamp is dat het mooiste 
geschenk van kerk zijn, het besef om samen ergens 
voor te staan. Om elkaar te dragen in lief en leed. 
Predikantschap is nog steeds een prachtige klus, een 
uitdaging om het evangelie door te geven. Op dit 
punt is er in 25 jaar heel veel en eigenlijk ook hele-
maal niets veranderd. De  25 jaren predikantschap 
begonnen eigenlijk al 38 jaar geleden, 25 jaar domi-
nee en 13 jaar studie (“Dat lag overigens niet aan de 
studie maar meer aan de dominee”, grapte hij zelf). 
Hans Hinkamp vertelde dat hij predikant is geworden 
omdat hij werd geraakt door de boodschap van het 
evangelie. Nog een reden om predikant te worden 
was dat hij het best wel saai vond in die kerk. Als je 
dat vindt dan kun je weggaan, of proberen er wat aan 
te doen. En dat doet hij nu al 25 jaar met veel plezier.  
 
De jubilaris vertelde dankbaarheid te voelen voor de 
ruimte om anders kerk te zijn, zoals ook tijdens de 
eigentijdse eigenwijze Passion Achterhoek. Hij is 
dankbaar voor het vertrouwen en de ondersteuning 
vanuit de gemeente. Geloven op een eigentijdse ma-
nier, hier en nu. Veel psalmen hebben als steeds te-
rugkerend refrein: zing een nieuw lied voor de eeu-
wige, volgens dominee Hinkamp de kern van 25 jaar 
predikantschap. Zing een nieuw lied, niet steeds het-
zelfde (oude) liedje voor en over God. Nog steeds 
gaat het om  het door-vertalen van heel oude woor-
den naar nieuwe eigentijdse situaties. Inspiratie vin-
den in nieuwe liederen of vormen, soms uitbundig en 
soms onhoorbaar. Geloven in de kracht van geloof, 
hoop en liefde.  
 
Het was ook een dienst met vraagtekens in de litur-
gie, verassingen voor de jubilaris zelf.  Johan Meer-
dink sprak in vijf zinnen).  
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Mailen en appen doen Johan en Hans in ’t plat. “Moi 
Johan, ‘k heb hier wat spul, kiek maor of ie d’r wat 
mit kunt”. “Moi Hans, kump wal goed, as er maar 
geen bök’n tussen zit”. (vertaling: iets minder makke-
lijk zingbare liederen).  De onmisbaarheid van Hans 
bleek trouwens  toen de haperende  techniek de ver-
toning van nostalgische beelden in de weg stond. 
Beelden van een jonge Hans en  van jongere gemeen-
teleden. Hans loste op zijn hurken het probleem zelf 
op.  
De meest bijzondere spreker deze ochtend was onge-
twijfeld Sjors Tamminga. Niet alleen  omdat we zijn 
25 jaar jongere versie even daarvoor op beeld had-
den gezien. Maar ook omdat hij vandaag bij dit jubi-
leum aanwezig was . Onlangs was Sjors zijn gezond-
heid namelijk serieus in groot gevaar. Eén van zijn 
mooiste herinneringen was een vrij recente, “dat we 
met zijn allen de stal ingingen voor de kerkdienst!” 
Een boer uit Zieuwent was naar Sjors toegekomen 
om te vertellen dat hij het ” ’n onmundig mooie mis 
had gevonden, en die pastoor Hinkamp, nou die 
mocht er ook wel wezen”. Ik denk dat ik namens ie-
dereen spreek als ik dat beaam. Die Hans Hinkamp, 
den mag nog wel een hötjen blieven!  
Het was met recht een feestelijke dienst.  

De drie wijzen uit het oosten Toon, Jan en Johan, 
speelden onder andere prachtige Klezmermuziek. 
Artaban Bas, de vierde wijze bespeelde onderweg het 
orgel.  

 

De cantorij had ook twee mooie liederen ingestu-
deerd.  

En na de dienst gingen de feestelijkheden gewoon 
nog even door.  
 

Dank aan ieder die aanwezig was.  
Samen is toch het mooist. 
                                                              Jannette van Egten 
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Top2000-dienst 19 januari 
 
In de laatste dagen van het afgelopen jaar stond op 
heel wat plaatsen de radio afgestemd op de Top2000. 
Ieder jaar beleven heel veel mensen plezier aan deze 
jaarlijks terugkerende muzikale ‘roadtrip’. Wat is er 
nu leuker dan in de kerk een soort ‘afterparty’ te 
organiseren!  
 

Op 19 januari is er om 10.00 uur een dienst in de 
Johanneskerk. Voorganger is dominee Hans Hinkamp. 
Bezoekers kunnen voor het vierde jaar op rij genieten 
van mooie liederen mét de nodige inhoud.   
 

Voor de muziek pakken we stevig uit, met een heel 
groot Top2000 koor met live band. De muzikale lei-
ding is in handen van Johan Klein Nibbelink. 

 
Thema van de dienst is: Tijd en eeuwigheid. Hans 
Hinkamp: “In de popmuziek kom je heel veel prachti-
ge muziek tegen, waarin het thema tijd een rol 
speelt. Het sluit goed aan bij de wereld waarin we 
leven. Als je ziet hoeveel mensen zich opgejaagd voe-
len, onder de druk van de tijd, of het moeten, dan is 
een pas op de plaats en een tegengeluid helemaal 
niet verkeerd. Als je hier meer over wilt weten en wilt 
meegenieten van de muziek dan is er maar één op-
lossing: gewoon komen!” 
 

De muziek bestaat uit zowel ballads als stevige pop-
songs, uit zowel klassiekers als hedendaagse liederen. 
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis! 
 

Graag tot ziens, Hans Hinkamp 

AKZ-kerkdienst 23 februari 
 
Zondag 23 februari staat de AKZ-kerkdienst (Anders 
kerk Zijn) in het teken van de contacten met onze 
partnergemeente in Herold.  
Bij het laatste bezoek aan Herold was er een dynami-
sche kerkdienst, waarin samen gebouwd werd aan de 
kerk. Deze aansprekende dienst staat model voor een 
speelse en (inter)actieve kerkdienst. Dus kom naar de 
Johanneskerk en laat je verrassen! De dienst begint 
om 10.00 uur. Voorganger is ds. Hans Hinkamp. 
 
 
 

Samen vieren? Praat en denk mee! 
 

Het afgelopen jaar stonden er heel wat bijzondere 
kerkdiensten op het programma. De aftrap was met 
een grootse Top2000-kerkdienst. Maar ook onze 
Kerkproeverij met het koor Second Edition mocht er 
zijn. Wat te denken van een ‘openlucht’ dienst in een 
stal (met een luchtje)? Of een uitbundige ‘stille’ nacht 
in de Kerstnachtviering, met het koor Friends! Zo viel 
er in 2019 veel te genieten.  
 

Natuurlijk willen we hier graag een passend vervolg 
aan geven. Wat is er dan leuker om samen ideeën te 
verzinnen en dan te kijken wat er haalbaar is. Ten-
slotte vormen we samen de kerk en daarbij mag ie-
dereen meepraten. Daarom willen we graag iedereen 
de gelegenheid geven om mee te denken over de 
invulling van een aantal bijzondere kerkdienst (AKZ-
kerkdiensten).  
 

Op dinsdag 28 januari, om 
19.30 uur in de Johannes-
hof, willen we aan de slag  
voor een nieuw seizoen.  
 

Samen nadenken en spe-
levaren. Verfrissende 
ideeën, oude klassiekers, 
muziek, een verteller, dia-
lect, openluchtdienst? Het 
kan allemaal. Meedenken 
betekent niet dat je ook 
iets moet in de uitvoering!  

 

Ik ben heel benieuwd naar wat er leeft. En om al wat 
stof tot nadenken te hebben een vraag: Hoe ziet jouw 
droomdienst er uit? 

ds. Hans Hinkamp 
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Allereerst willen wij als 
kerkrentmeesters u 
een gezegend, warm, 
liefdevol, gezond en 
voorspoedig 2020 
wensen. Dank aan u 
allen voor de giften 
van 2019!  

 
In het vorige nummer van ‘Op Weg’ zijn we al uitge-
breid ingegaan op het enorme belang van de Actie 
Kerkbalans voor onze Protestantse Gemeente. Zon-
der nu in herhaling te vallen, willen we toch nog eens 
benadrukken dat we heel veel waarde hechten aan 
een goede kerkbalans. We nodigen u van harte uit 
met gulle hand te geven, zodat we onze doelstellin-
gen kunnen behalen zowel nu als in de toekomst. 
 
Op 18 januari 2020 wordt de Actie Kerkbalans offici-
eel ingeluid. In de weken erna zullen onze vrijwilligers 
u de enveloppe brengen met o.a. het inschrijfformu-
lier waarop u uw bijdrage kunt vermelden. De ant-
woordenveloppe wordt op een (van te voren) afge-
sproken moment weer opgehaald zodat de vrijwil-
ligers niet voor een dichte deur komen. U kunt de 
retourenveloppe natuurlijk ook bij de bezorger thuis 
af geven. 
 
Beste mensen, hopelijk hebben we dit jaar een suc-
cesvolle kerkbalans en kunnen we na afloop met een 
optimistische blik naar de toekomst van onze Johan-
neskerk kijken. Een levendige kerk, dát is wat wij 
willen! 
 
 
Een hartelijke groet namens uw kerkrentmeesters, 
 
Willy Geesink. 

 
 
 
 

De klokken luiden voor actie Kerkbalans 
 

Op zaterdag 18 januari om 13.00 uur luidt dominee 
Hans Hinkamp de klokken van de Johanneskerk. Zo 
luidt hij letterlijk de Kerkbalans in, een actie om bin-
nen de kerk een financiële bijdrage op te halen.  
 

Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen 
functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke 
functie blijven vervullen. De opbrengst is daarbij be-
stemd voor de eigen plaatselijke kerkgemeenschap. 
De actie loopt van 18 januari tot 1 februari 2020. 
 

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief 
van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms- 
Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. De kerk 
heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de 
een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïn-
spireerd wordt of vrienden ontmoet. Voor de ander 
een plek waar je het leven deelt en rust vindt. 
 

 
 

Door de klokken te luiden, vraagt de protestantse 
gemeente Lichtenvoorde aandacht voor het belang 
van de kerk. Dominee Hinkamp: “We luiden de klok 
voor Kerkbalans om te laten weten dat kerken veel te 
bieden hebben. In onze kerkgemeenschap is iedereen 
van harte welkom en kan iedereen zich thuis voelen. 
We proberen activiteiten aan te bieden die laten zien 
dat we op een eigentijdse manier kerk willen zijn, 
zoals een kerkproeverij en onze Top2000-kerkdienst. 
Daarnaast is er ook veel aandacht voor pastoraat en 
maatschappelijk werk. Wie meer wil weten kan op 
onze website en op Facebook meer te weten ko-
men". 
 

Op tientallen plaatsen door heel Nederland klinken 
tegelijk de kerkklokken om samen stil te staan bij de 
positie van de kerk in de maatschappij. Dus als u za-
terdag 18 januari, om 13.00 uur, de klok hoort luiden 
dan weet u nu waar de klepel hangt! 
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Alpha-cursus 

 
Wie is Jezus?  
Misschien een rare 
vraag als je net als wij 
(Henno en Ineke Boonk) 
al jaren naar de kerk 
gaat. 
Maar er is een wezenlijk 
verschil tussen weten 
wie Hij is en Hem echt 
kennen. Vroeger wisten 
we wie Jezus was. We 

kenden Hem uit de kerk, we wisten dat Hij de zoon 
van God was, geboren met kerst in een stal in Beth-
lehem en dat hij met Pasen stierf aan het kruis op 
Golgotha. Maar pas veel later leerden we Hem echt 
kennen. 
 
Maar wat is dan het verschil tussen weten wie Je-
zus is en Hem kennen? 

Misschien klinkt het gewaagd, maar wij hebben erva-
ren, dat als je Jezus echt leert kennen, je hele leven 
zal veranderen. Dat is namelijk precies wat Jezus al-
tijd al heeft gedaan. Hij deed het tijdens Zijn leven op 
aarde. Maar ook door de hele geschiedenis van de 
Bijbel heen. Als Hij in je leven komt, Zichzelf aan jou 
laat zien, dan verandert alles. Jouw houding, perspec-
tief, ideeën, plannen voor de toekomst, meningen en 
relaties. 

Onze ervaring. 
Het ‘weten wie Hij is’ zat in ons hoofd, in ons denken. 
Maar we hadden het gevoel dat er meer moest zijn. 
We zijn op zoek gegaan in andere kerken en kwamen 
uiteindelijk bij de Alpha-cursus terecht. Daar hebben 
we Jezus echt leren kennen! Hem leren kennen, zit in 
je hart en niet in je hoofd! Ons leven, ons huwelijk en 
onze relatie met andere mensen veranderde, toen 
we Jezus echt leerden kennen. We durven te zeggen 
dat Hij alles mooier, beter en dieper maakt en het 
bijzondere is dat het proces nog steeds doorgaat. 
Jezus wil in elk aspect van jouw leven komen. Alleen 
zal je Hem zelf moeten uitnodigen, want Hij heeft ons 
de vrije keus gegeven om voor Hem te kiezen. Na-
tuurlijk bestaat ons leven niet alleen uit mooie mo-
menten; maar vooral in de moeilijke en pijnlijke mo-
menten is Hij bij ons. Het voelt een stuk beter om 
samen met Jezus door die dalen te wandelen. 

Hoe werkt het? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd om 18.30 
uur. Hét moment om elkaar op een ontspannen ma-
nier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je 
naar een kort, inspirerend verhaal over een van de 

onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen 
en gedachten te delen. 

We komen op circa tien donderdagavonden bij elkaar 
en een Alpha-dag of Alpha-weekend. Elke bijeen-
komst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha 
bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: 

• Is er meer? 
• Wie is Jezus? 
• Bidden: waarom en hoe? 
• De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
• Hoe zit het met de kerk? 

Welkom 
Durf je deze uitdaging aan? Wil je meedoen of ge-
woon een keertje vrijblijvend kennismaken? Je bent 
van harte welkom op 23 januari om 18.15 uur bij 
boekwinkel LICHT, Dijkstraat 13 te Lichtenvoorde.  
Kijk voor meer info op www.lichtindeachterhoek.nl of 
www.alpha-cursus.nl  
of neem contact met ons:  

 infolichtindeachterhoek@gmail.com 
 06-33192635 (Henno)   

of 06-19487460 (Ineke) 
 

 

Expositie Johanneshof 

Fotocollectief Lichtenvoorde 

FC Lichtenvoorde is een ambitieuze en actieve foto-
club met ongeveer dertig enthousiaste amateurfoto-
grafen die, twee keer per maand op de dinsdagavond 
in een prettige en ontspannende sfeer, bij elkaar 
komen. Tijdens de clubavonden worden de eigenge-
maakte foto’s besproken samen met een professio-
nele fotograaf en de aanwezige leden. 
Daarbij komt aan bod b.v.: belichting, compositie-
techniek. 
De gemaakte foto’s kunnen bestaan uit eigenwerk of 
opdrachten die worden gegeven. Onderwerpen kun-
nen zijn o.a. stillevens, straatfotografie, portretfoto-
grafie, natuurfotografie, kleur of zwartwit, enz., alle 
genres worden beoefend binnen de fotoclub. 
Daarnaast worden tevens meerdere keren per jaar 
workshops gehouden, gastsprekers uitgenodigd en 
excursies georganiseerd. 
Het doel van de clubavonden is elkaar te stimuleren 
waarbij het uitwisselen van ervaring en gezelligheid 
centraal staat. 
Zo is fotografie een mooie hobby waarin je creativi-
teit op je eigen niveau kunt ontwikkelen. 
Op de website: http://www.fclichtenvoorde.nl en 
facebook vindt u de uitgebreide werken van de leden 
van FC Lichtenvoorde. 

http://www.lichtindeachterhoek.nl/
http://www.alpha-cursus.nlo/
http://www.fclichtenvoorde.nl/
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Universele Verklaring  
van de Rechten van de mens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Pagina 1 wordt verwezen naar De Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens. Hierbij de ver-
korte versie voor wie daar  belangstelling voor heeft.  
Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich ge-
bonden aan de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 
 
Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtig-
heid en vrede. 
Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot 
barbaarse handelingen. 
Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen 
onderdrukking het laatste toevlucht. 
Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: rege-
ring, individu of maatschappelijk orgaan. 
 

1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten 
geboren. 

2. De mensenrechten gelden voor wie je maar 
bent, waar je ook bent. 

3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid. 
4. Slavernij is verboden. 
5. Martelen is verboden. 
6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet. 
7. De wet is voor iedereen gelijk. 
8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechts-

bescherming krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of 
het land uitgezet. 

10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare 
rechtszaak met een onafhankelijke rechter. 

11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewe-
zen. 

12. Je hebt recht op privacy en op bescherming 
van je goede naam. 

13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je 
mag ieder land (ook je eigen) verlaten. 

14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag 
je in een ander land asiel vragen. 

15. Je hebt recht op een nationaliteit. 
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin 

stichten. 
17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zo-

maar van je afnemen. 
18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kie-

zen en daarnaar leven. 
19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag 

overal informatie vandaan halen. 
20. Je mag een vereniging oprichten, niemand 

mag je dwingen ergens lid van te worden. 
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en 

zich verkiesbaar stellen. 
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid. 
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een 

eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij. 
24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde 

vakantie. 
25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo no-

dig moet de staat voor je zorgen. 
26. Je hebt recht op onderwijs. 
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en 

cultuur. Cultuur moet worden beschermd. 
28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de 

mensenrechten worden nageleefd. 
29. De wetten en de democratie moeten de 

mensenrechten beschermen. 
30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt 

worden om de mensenrechten teniet te 
doen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Universele Verklaring  
van de Rechten van de mens 

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/slavernij-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/marteling-geschiedenis-methoden-internationaal-recht-psychologie-campagnes
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/privacy-persoonsregistratie-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/asiel-asielzoekers-en-asielprocedure
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/huwelijk-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/godsdienst-geloof-religieuze-onverdraagzaamheid-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-van-meningsuiting
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/kiesrecht-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/kiesrecht-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vakbeweging-vakbonden-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/onderwijs-en-mensenrechten
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/democratie-en-mensenrechten
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Begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
De commissie van beheer 
Wij zijn blij, want met de benoeming van Gerard van 
Lochem tot lid van de commissie van beheer is de 
laatste nog openstaande vacature ingevuld. Wij zijn 
weer compleet en per 1 januari 2020 bestaat het 
dagelijks bestuur uit Gerard van Lochem (voorzitter), 
Jan Niewold (secretaris) en Geert Anne Bijker (pen-
ningmeester). Laatstgenoemde volgt Evert Wamelink 
op die vele jaren op geheel eigen wijze de financiën 
van de commissie heeft beheerd. Evert blijft wel lid 
en als zodanig nauw betrokken bij het reilen en zeilen 
op de begraafplaats.  
 
Reglement voor de begraafplaats 
Voor het beheer van de begraafplaats geldt een re-
glement. In verband met nieuwe privacywetgeving en 
wijziging van het klacht- en bezwaarrecht binnen de 
kerk is het huidige reglement aangepast. Tevens zijn 
enkele tekstuele correcties doorgevoerd. Het nieuwe 
reglement treedt per 1 januari 2020 in werking. 
 
Aandachtspunten vanuit de kerk rondom een over-
lijden 
Praten over de dood en wat er moet gebeuren na een 
overlijden van een dierbare is een onderwerp dat 
vaak ver weg wordt geschoven. Toch wel jammer 
want voor alle betrokkenen is het goed dat vooraf 
duidelijk is wat de wensen zijn. Zeker in die emotio-
nele fase rondom het overlijden is het dan prettig dat 
er voor een groot deel al antwoord is op de ongetwij-
feld vele vragen die er komen.  
Als Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde wordt 
de mogelijkheid geboden tot het houden van een 
herdenkingsdienst in de kerk, het doen begraven op 
onze begraafplaats ‘Vredehof’ en het samenkomen 
na afloop in de ‘Johanneshof’ voor het condoleren, 
dit onder het genot van koffie/ thee e.d. Als kerkge-
meenschap mogen we trots zijn dat wij dit onze ge-
meenteleden kunnen bieden. 
 
Al decennia lang kan er na een overlijden gekozen 
worden voor het traditioneel begraven of voor cre-
matie. Op de begraafplaats kan voor het begraven 
een graf (enkel of dubbel) worden gehuurd en bij de 
keuze voor crematie kan de as in een graf (met of 
zonder kelder) worden bijgezet of de as wordt ver-
strooid op het zgn. verstrooiïngveld. 
De kosten welke in rekening worden gebracht hou-
den onder meer verband met de huurrechten van 
een graf voor een periode van 30 jaar, de begraafkos-
ten (grafdelven) en het algemeen onderhoud. 
 
 
 

Vragen en/of opmerkingen 
Zet het bovenstaande u en uw naasten aan het den-
ken over het beschrijven van de wensen of het wijzi-
gen daarvan ? 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met be-
trekking tot de begraafplaats dan kunt u daarmee 
terecht bij de secretaris van de commissie. 
Documenten als het reglement, de tarievenlijst en de 
samenstelling van de commissie is te raadplegen op 
de website van de kerk  www.pkn-lichtenvoorde.nl . 
 
            Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                          J. Niewold, secretaris 
                                             Email: j.niewold@upcmail.nl  
                                                       telefoon: 0314-843947 
 

 
 
 
 
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       
 
 
 
 
 
 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:j.niewold@upcmail.nl
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Boek: de blinde musicus uit Workum 
 
Ruim een jaar geleden namen we in de Johanneskerk 
afscheid van Gré de Harder-Polderman. Zij was jaren-
lang werkzaam als bijstand in het pastoraat in de 
hervormde gemeente Lichtenvoorde. Bij die gelegen-
heid gaf haar dochter aan dat zij aan een boek werkte 
over haar vader. Dit boek is inmiddels verschenen. 
 

 
 

In dit boek beschrijft Marie-Anne de Harder de le-
vensloop van haar vader, de musicus Hessel de Har-
der (1915-1987) uit Workum. Door een ongeluk werd 
hij op zijn tiende jaar blind en vanaf dat moment was 
hij voor zijn verdere scholing aangewezen op de blin-
deninstituten. Daar werden de leerlingen in de mees-
te gevallen opgeleid tot typische blindenberoepen 
zoals matten vlechten en bezems maken. Hessel koos 
zijn eigen weg en werd musicus. Marie-Anne de Har-
der beschrijft zijn jeugd in Workum en de blindenzorg 
in die tijd. Zij volgt het leven van haar vader als orga-
nist, beiaardier, ambtenaar en muziekdocent. Ook 
vertelt ze een aantal persoonlijke herinneringen aan 
haar vader. 
Met dit boek wil de schrijfster laten zien hoe bijzon-
der het was dat haar vader als blinde uiteindelijk een 
volwaardige plaats in de maatschappij wist te verove-
ren. 
Marie-Anne de Harder is historicus en is in 2011 ge-
promoveerd op een proefschrift over de Friese rode 
dominee Albertinus van der Heide. Ze heeft enkele 
publicaties op haar naam staan over de Friese kerk-
geschiedenis. 

Giften  
 
Mevrouw A. Staring ontving € 25,- voor het pastoraat 
en € 10,- voor algemeen kerkenwerk. 
Ontvangen via mevrouw T. de Jongh € 10,- voor kerk-
onderhoud en eveneens € 10,- voor orgelonderhoud. 
Een gift van € 10,- via mevrouw J. Rouwhorst be-
stemd voor de diaconie. 
De familie ter Haar ontving € 20,- voor het pastoraat 
en € 10,- voor de PVG. 
De diaconie ontving € 13,75 als schenking voor ont-
vangen rente uitgelote obligatie. 
Via ds. H. Hinkamp  giften van € 50,-, € 20,- en € 40,- 
voor algemeen kerkenwerk. 
 

Alle gevers hartelijk dank! 
 
 

Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling in januari is op zaterdag de 25e 
en in februari op zaterdag de 29e  van 09.00 tot 12.00 
uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
 
 

Het mag wel eens gezegd worden… 
 
Tja, en dan word je beiden in de loop van 2019 75 
jaar. 
Voor sommigen misschien al een gerespecteerde 
leeftijd, terwijl zij, die dit mogen beleven, dat mis-
schien heel anders ervaren. Immers die denken er 
niet eens aan, dat de tijd doortikt. 
Gelukkig is onze kerk wel bij de tijd! 
Wij, jonge 75-ers (en tevens alle andere 75+-ers be-
horende bij onze kerk) werden vlak voor de kerst 
verrast met een gezellig, lekker kerstpakket vergezeld 
van het Filippus dagboek 2020 en dit alles met de 
hartelijke groeten van de Protestantse Gemeente 
Lichtenvoorde. 
Fijn, dat er aan je gedacht wordt en dat mag wel eens 
gezegd worden!!! 
Hartelijk, hartelijk dank! 
                                                     Cor en Fenna Langbroek 
 

 
Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
1 december de heer en mevrouw Scholte 
  Chopinstraat 6 
8 december fam. Geessink 
  Oostermeenweg 1, Vragender 
15 december mevrouw Tornij 
  Martin Leliveltstraat 53A 
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Kerstmiddag met de PVG   
 
De Johanneshof was ook dit jaar prachtig versierd om 
samen met veel ouderen op 18 december het Kerst-
feest  te vieren. Onder leiding van onze predikant ds. 
Hans Hinkamp en pianist Bas Tieltjes konden we er 
van uitgaan dat het een geslaagde middag zou wor-
den.  Na een kopje koffie of thee met een kerstkrans 
opende onze  voorzitter mevrouw Truus de Bruijn de 
middag. Ze heette iedereen van harte welkom en 
wenste alle aanwezigen een fijne middag toe. 
Ds. Hans Hinkamp nam hierna de leiding en begon de 
middag met het aansteken van een kaars om zo het 
feest van het Licht te mogen vieren.  
Hierna werd lied 506 gezongen met ondersteuning 
van pianist Bas Tieltjes.  
De  Kerstviering werd afgewisseld door het lezen van 
gedichten, schriftlezingen en prachtig pianospel.  
Na een overdenking was er een pauze en werd ieder-
een voorzien van een drankje wat door onze PVG-
medewerkers werd verzorgd.  Voor velen ook een 
mogelijkheid om na een lange zit even de benen te 
strekken. Hierna volgde het mooie Kerstverhaal in het 
dialect verteld door onze predikant genaamd:  “Be-
leg”  
Een verhaal dat zich heel erg lang geleden afspeelde 
in de omgeving van het oude stadje Bredevoort. Een 
spannende tijd voor de families  van onze predikant. 
Boeiend verteld en passend bij zo’n bijzondere ge-
beurtenis zoals de geboorte van Jezus. 
Het was een mooie afsluiting van de gezamenlijke 
Kerstmiddag 2019. 
Ds. Hinkamp  sprak hierna  een gebed uit voordat  de 
maaltijd kon beginnen. 
Het was genieten van alle lekkers: brood met croquet 
en een salade en tot slot nog een mandarijn.  De ge-
zelligheid, om met zovelen samen te eten, werd ook 
door de mensen erg gewaardeerd.   
Tot slot bedankte mevrouw Truus de Bruijn onze 
predikant ds. Hans Hinkamp en de pianist de heer Bas 
Tieltjes voor hun medewerking aan deze Kerstdienst.  
Ook alle medewerkers van de PVG en overige vrijwil-
ligers werden bedankt voor hun bijdrage aan het 
welslagen van deze middag.  
Alle medewerkers wensen iedereen een                                                    
goed en gezond  2020.   
                                          Annie Bosman, secretaris PVG 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda 
  
17 januari Open Tafel  11.30 uur 
22 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Moderamen 19.30 uur 
23 januari V&T Andries Knevel 20.00 uur 
28 januari Verg. Beheerscie 10.30 uur 
  AED cursus  13.30 uur 
29 januari  Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
 
03 februari Verg. PVG  14.00 uur 
05 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
06 februari V&T Leo Fijen  20.00 uur 
10 februari PVG middag  14.30 uur 
12 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
13 februari Bloemschikken 19.30 uur 
19 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
  Gespreksmiddag 14.30 uur 
20 februari Gespreksavond 20.00 uur 
21 februari Open Tafel  11.30 uur 
26 februari Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 20.00 uur 
27 februari Bloemschikken 19.30 uur 
 
02 maart Verg. PVG  14.00 uur 
03 maart Comm. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
 

 
 

 

 
Inloopochtend 
Iedere woensdagochtend heeft de Johanneshof, van 
9.30 - 11.30 uur de deuren geopend voor een kopje 
koffie. Het eerste uur is dominee 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.   
 

 
 
 

 

 

Eerstvolgende  P.V.G.-middag 
Op 10 februari om 14.30 uur 

treedt Het Gilde Winterswijk op. 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand maart komt uit in de week voor zon-
dag 1 maart 2020. Kopij moet uiterlijk maandag 17 
februari 2020 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 2020 
 
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      06-25072817 
  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 19 januari 
top 2000 dienst 
thema: tijd en eeuwigheid 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: onkostencollecte 
 
zondag 26 januari  
bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Ikink 
deurcollecte: plaatselijk jeugdwerk 
 
zondag 2 februari 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 9 februari 
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: energie 
 
zondag 16 februari 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Schutten 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 23 februari 
akz dienst Herold 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Wildenbeest 
deurcollecte: onkostencollecte 
 
zondag 1 maart 
eerste zondag  40 dagentijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: St. Hope 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 
 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst. 
 


