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Veertigdagentijd 

 

Tijd om te bezinnen. Tijd om te vasten. 
 - of niet 

 
Tijd om na te denken over lijden en over vergeven 

Tijd om opnieuw …  
Ja, - wat? 

 
Tijd voor nieuw. Tijd voor kansen. 

Tijd voor Hem. Tijd voor … 
Ja, - wat? 

 
Tijd om die kans te pakken. Tijd om om te keren.  

Tijd voor een betere weg. Tijd genoeg… 
toch? 

 
Veertigdagentijd. Veertig dagen tijd. 

Ieder jaar die nieuwe kans voor een nieuw begin 
- Tijd om aan te pakken 

 

Bron: Frederieke, gedichtensite.nl  
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Jubelen 
 
Jubelen. Wie doet het nog? Behalve misschien 
met Kerst (komt allen te samen, jubelend van 
vreugde). Wanneer hoor je nou nog zeggen: 
“Toen hij het nieuwtje hoorde jubelde hij een 
eind weg”. Of: “Toen ze haar zwemdiploma ge-
haald had fietste ze jubelend naar huis”. Jube-

len, wie doet het nog?  
 

 
 
Wel vaak  het woord jubileum. Tien jaar bij de 
brandweer. Dertig jaar op het koor. Vijftig jaar orga-
nist. Vijfentwintig jaar dominee. Een jubileum, mooi 
excuus om weer eens lekker te genieten van hapjes 
en drankjes. Het woord heeft te maken met het La-
tijnse woord jubilare (eigenlijk iubilare) dat juichen 
betekent. In Oud-Latijn ook wel toeschreeuwen. 
Maar laten we de eerste maar nemen. Een jubilaris 
zal liever hebben dat er voor hem gejuicht wordt dan 
dat ze hem toeschreeuwen. 
 
In de Bijbel komt ook een woord voor dat met jubila-
re te maken heeft. Het woord jubeljaar. Je leest er-
over in Leviticus 25.  
Om te beginnen draagt God de Israëlieten op om elk 
zevende jaar in het land dat hij hen geeft een sab-
batsjaar te houden. Een rustjaar voor het land. Niet 
zaaien, niet snoeien, niet oogsten. Enkel eten van wat 
het land vanzelf schenkt. Samen met slaven, loon-
werkers  en vreemdelingen. Valt me op hoe vreemde-
lingen in het hele boek Leviticus als volwaardige en 
belangrijke medemensen genoemd worden. En als er 
dan zeven maal zeven sabbatsjaren verstreken zijn, 
dan volgt het jubeljaar. Eens in de vijftig jaar dus. Je 
zou kunnen zeggen, elke generatie krijgt er in zijn 
volwassenheid één keer mee te maken. Wetend dat 
mensen toen niet zo oud werden als nu. (behalve 
Methusalem en nog een handje vol genoemden). Ook 
in dit jubeljaar geen zaaien, snoeien en oogsten. 
 “Ja maar”, zal iemand zeggen, “dat betekent dus 
twee jaar zonder zaaien, snoeien en oogsten. Is dat 
niet een beetje veel van het goeie?”.  
 

Geen zorgen.  God zag die bui, of beter gezegd die 
vraag, al hangen en zei:  “bedenk dan dat ik jullie het 
zesde jaar zal zegenen met een oogst die voor drie 
jaar toereikend. is, zodat je in het achtste jaar weer 
kunt zaaien, en tot het negende jaar kunt leven van 
de oude oogst”. Maar wat dit jubeljaar extra bijzon-
der maakte was dat het een jaar was van kwijtschel-
ding. Niet helemaal zo van ‘nu is alles rechtgetrokken, 
vrijheid blijheid’. Er waren wel degelijk regels hoe die 
kwijtschelding in zijn werk moest gaan. Maar wat 
voorop stond was dat die regels voor zowel schuldei-
ser als schuldenaar billijk moesten zijn. Haalbaar. 
Staat uitgebreid beschreven. Ook in Leviticus 25. In 
dat vijftigste jaar wordt, zo lijkt het, alles weer recht-
gezet. Krijgt iedereen weer kansen. Krijgt iedereen 
weer hoop. Verarming wordt voorkomen. 
 
Is de meesten van u misschien niet opgevallen. Maar 
er bestaat ook een christelijk jubeljaar. Gevierd in de 
Rooms-Katholieke Kerk. Oorspronkelijk een jaar 
waarin na biecht en berouw volledige kwijtschelding 
van zonden verleend werd. Na allerlei voorstellen 
over hoe vaak zo’n jaar plaats moest vinden, met 
allerlei redenen omkleed, werd besloten om elke 
vijfentwintig jaar zo’n jubilé te houden. Met de toe-
voeging dat de zittende paus een extra jubilé  kan 
uitroepen als hij dat nodig acht. Paus Franciscus riep 
een extra jubilé uit en riep 2015/2016 uit tot jaar van 
de Barmhartigheid.  
Hij zei onder andere :”Barmhartigheid is een grond-
houding en bron van vreugde, gemoedsrust en vre-
de”. En: “De geloofwaardigheid van de Kerk  is recht 
evenredig met de mate waarin zij barmhartigheid 
betoont”. Misschien ook iets om nog eens extra aan-
dacht aan te geven binnen de PKN. Barmhartigheid 
als grondhouding misstaat niemand. En aan de strijd 
tegen verarming kan ook nog wel wat aandacht be-
steed worden door de kerken.  
 
Ben niet toegekomen aan de behandeling van het 
woord jubelteen (hallus flexus of zo u wilt een hallux 
rigidus). Je  zou denken die danst en draait zich een 
slag in de rondte. Niets van dat alles. Een jubelteen 
wil geen kant op. Alleen omhoog. Voor wie er last van 
heeft, er zijn oefeningen voor.  
 
Het lijkt me leuk om deze column op te dragen aan 
iemand.  Ik draag hem op aan onze jubilerende do-
minee en zijn echtgenote. Vijfentwintig jaar samen 
aan de slag in onze gemeente. Dat is wel een column 
waard vind ik. Denk nu niet “ aan wie draagt ze de 
volgende op”. Want die is weer gewoon voor ieder-
een die hem  lezen wil. Maar deze speciale (ik maak 
er de tien jaar schrijven voor Onderweg en Op Weg 
mee vol) is voor Hans en Irmke Hinkamp.  
                    marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Het begint zo langzamerhand een begrip te 
worden: onze Johanneskerk. Ik merk zelf dat ik 
bij vragen naar ‘mijn’ kerk het steeds vaker heb 
over ‘de Johanneskerk’. Het is ook heel wat 
korter en bondiger dan de ‘protestantse ge-

meente Lichtenvoorde’ En als je het over de Johan-
neskerk hebt dan weten velen in Lichtenvoorde direct 
over welke kerk het gaat.  
 

 
 

Overigens ter aanvulling: het is natuurlijk zeker niet 
‘mijn kerk’. Het is eerder ‘onze’ kerk en zo wordt het 
gelukkig ook door velen beleefd. En zo is het ook! Het 
past binnen de opmerking van mensen, zoals ‘wat 
kan er toch veel bij jullie in de kerk!’. Maar vóór alles 
is en blijft het ‘Zijn kerk’! Als in de kerk niet meer het 
hart van het geloof klopt verliezen we de grond van 
ons bestaan. De kerk is ‘het huis van God’.  
 

Als je dan zo’n vergelijking maakt met een huis dan 
kun je rustig stellen dat het een behoorlijke drukte 
kan zijn in dat huis. Naast de ‘vaste bewoners’ is er 
heel wat aanloop. Soms is het een komen en gaan 
van mensen! Afgelopen maand hebben we kunnen 
genieten van enkele aansprekende gasten, zoals An-
dries Knevel en Leo Fijen. Voorlopig blijft de deur 
openstaan voor iedereen en komen er nog enkele 
heel boeiende gasten. Met de Top2000-kerkdienst 
was het echt ‘een huis vol’. Maar hoe druk het ook is 
we schuiven graag een beetje in om nog meer men-
sen onderdak te kunnen bieden. Al met al kun je rus-
tig stellen: de Johanneskerk leeft! 

Maar toch... toch waag ik het heel voorzichtig aan om 
een voorstel tot een wijziging door te voeren. Is het 
na 25 jaar Johanneskerk voor mij nu in één keer ge-
noeg geweest? Nee, dat niet. De afgelopen periode 
heb ik naar aanleiding van mijn 25 jaar predikant van 
de Johanneskerk zo vaak gehoord ‘gewoon deurgaon’ 
dat ik mij daar heel best in kan vinden. Kun je het na 
eeuwen Johanneskerk eigenlijk wel maken om van 
naam te veranderen?  
 

Maar toch... toch hoor ik de laatste tijd zo vaak dat 
we als kerkgemeenschap wel heel erg stevig aan de 
weg timmeren, dat het misschien een optie is om de 
naam daar op aan te passen. Met al dat timmeren 
aan de weg (al dan niet de Weg!) Was niet onze Heer 
de zoon van een timmerman? Dus? Wat zou er dan 
passender zijn dan de Johanneskerk om te dopen in 
de Jozefkerk. Tja, we timmeren flink aan de weg! 

 

Maar toch... toch is er iets in mij dat dáár niet in mee 
wil gaan. Is het mijn naam Johannes (of al die andere 
Johannes, Johannen, Hansen)? Is het de eeuwenoude 
traditie? Is het de rijkdom van die Bijbelse namen van 
Johannes de Doper en Johannes de evangelist? Of is 
het gewoon de vertrouwdheid van ‘onze’ Johannes-
kerk? Waarschijnlijk alles bij elkaar. Nee, geen haar 
op mijn hoofd (!) die er serieus over piekert! Laat 
onze Johanneskerk lekker zo blijven. Maar... timme-
ren zullen we! U hoort nog van ons! 

 

met een Johanselijke groet, Hans Hinkamp  
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Verjaardagen 
 

 

Verjaardagen 
 
03 maart De heer D.J. Batenburg 
  Wilhelminastraat 16 
  7131 XN Lichtenvoorde 
  76 jaar 
04 maart Mevrouw J.W. Wansing-Wissink 
  Wilgenstraat 6 
  7131 ZP Lichtenvoorde 
  81 jaar 
05 maart De heer A.J. Wamelink 
  Beatrixplein 11 
  7131 XW Lichtenvoorde 
  75 jaar 
06 maart De heer S. Tamminga 
  Diepenbrockstraat 13 
  7132 AM Lichtenvoorde 
  75 jaar 
09 maart Mevrouw L. Scholte-Laning 
  Chopinstraat 16 
  7131 AC Lichtenvoorde 
  87 jaar 
10 maart De heer D. Janssen 
  Middachtenstraat 23 
  7131 BA Lichtenvoorde 
  76 jaar 
12 maart De heer J.F. Sint 
  Jan Steenstraat 52 
  7131 VR Lichtenvoorde 
  81 jaar 
16 maart De heer H.W. Prinsen 
  Aaltenseweg 80 
  7131 NG Lichtenvoorde 
  75 jaar 
17 maart Mevrouw J.H. Scholten-

Rauwerdink 
 Rapenburgsestraat 44 
 7131 CZ Lichtenvoorde 
  75 jaar 
 
 

19 maart Mevrouw J.A. Nijland-Prinsen 
 Pastoor Scheepersstraat 49 
  7134 RB Vragender 
 78 jaar 
21 maart Mevrouw H.J.H. Hillen-Lensink 
 Bachstraat 11 
 7131 AD Lichtenvoorde 
 88 jaar 
24 maart Mevrouw H.W. Helmink-Wassink 
 Gebr. Ketteringstraat 16 
 7131 NM Lichtenvoorde 
 85 jaar 
26 maart Mevrouw T.J. de Kruijf- van Ginkel 
  Tankweg 5 
  7137 HA Lievelde 
  92 jaar 
  De heer B. ten Bokkel 
  Varsseveldseweg 7-42 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  83 jaar 
  De heer G.J. Hofman 
  Weijenborgerdijk 51F 
  7131 NP Lichtenvoorde 
  82 jaar 
30 maart De heer H. van het Loo 
  Nieuwe Maat 24 
  7131 EL Lichtenvoorde 
  82 jaar 
01 april De heer C.J. van Benthem 
  Johannes Vermeerstraat 28 
  7131 SB Lichtenvoorde 
  82 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. 
 

 



5 

 

 

Kerkenraadsvergadering  
van 29 januari 2020 
 

- Benoeming moderamen 
Kerkordelijk is voorgeschreven dat ieder jaar 
opnieuw het moderamen wordt benoemd. Alle 
vijf leden worden herbenoemd. Dit zijn ds. Hans 
Hinkamp, Frits Schutten (diaken), Rinus te Kron-

nie (scriba), Sjors Tamminga (voorzitter kerkenraad) 
en Bert Baarsma (kerkrentmeester).  
 

- Afscheid kerkenraadsleden 
In de herbevestigingsdienst van 26 januari is er al 
aandacht geweest voor het afscheid van twee kerken-
raadsleden. Dit zijn Carelien Lensink en Bea Ton.      
In deze vergadering bedankt de voorzitter Sjors 
Tamminga de twee oud-ambtsdragers nog eens har-
telijk en persoonlijk voor hun ambtsperiode. Gelukkig 
blijven beide nog actief met andere werkzaamheden 
voor onze gemeente. We geven alle twee een luid 
applaus. Tot slot zijn er de gebruikelijke bloemen en 
pen.  
 

- Ouderlingen  
Hans Hinkamp is bezig met de toekomstige wijkinde-
ling. Het lijkt erop dat we alle wijken weer bezet heb-
ben. Hans Hinkamp en de PVG nodigen te zijner tijd 
alle bezoekmedewerkers (ouderlingen, wijkcoördina-
toren, PVG-medewerkers en andere bezoekmede-
werkers) uit voor informatie en afspraken.  
                     

- Kerk voor de toekomst 
We hebben u in het vorige verslag van de kerken-
raadsvergadering uitvoerig geïnformeerd over priori-
teiten als leidraad voor 2020. Afgesproken is de prio-
riteiten geregeld terug te koppelen om de vinger aan 
de pols te houden. Uit de eerste update blijkt dat de 
prioriteiten zijn opgepakt. gggggggggggggggggggggg 
 

- Techneut(en) 
Helaas heeft de oproep voor bij voorkeur twee perso-
nen voor de website, beamer, laptops, tv’s, micro-
foons e.d. geen enkele reactie opgeleverd. Het meest 
nodig is een beamerteam, met name voor de zonda-
gen dat Hans Hinkamp niet voorgaat. Een oproep in 
het kerkblad wordt elders door Hans Hinkamp ge-
daan. Suggesties voor techneuten zijn zeer welkom, 
ook voor de overige genoemde taken.    
 

- Vorming en Toerusting  
- De lezing van Andries Knevel telde ca 75 bezoekers. 
Uit de reacties te peilen is de avond zeer geslaagd 
geweest.  
Suggesties voor de invulling van het programma voor 
het volgende seizoen worden gaarne tegemoet ge-
zien.  

 
- Bij de kerkdiensten 

De top-2000 dienst wordt geëvalueerd. Er zijn diverse 
aandachtspunten wat betreft geluid, grootte koor en 
band, bedrading, veiligheid.  
In de AKZ-dienst van 22 maart is aandacht voor vrij-
willigers.    
       
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. Zondag 1 
maart is het begin van de veertigdagentijd, de tijd op 
weg naar Pasen. Het is een tijd van inkeer en bezin-
ning. Heb je zelf een gebed dat je raakt? Geef het aan 
ons door.  
 
Veertig dagen tijd 
om tijd te maken, 
om weer mens bij de mensen te worden. 
Een tijd om je te verrijken 
met een barmhartig hart. 
Een tijd om je horizon te verruimen 
tot de echte mens die je zelf bent 
en tot hem of haar die jouw medemens is. 
Een tijd om open te komen 
voor echte rijkdom  
door je rijkdom te delen. 
Veertig dagen, 
het begin van een nieuwe tijd. 
 
God, U hebt de aarde toevertrouwd  
aan alle mensen. 
Niemand heeft het recht  
om zich die aarde toe te eigenen. 
Wel mogen we samen eraan werken,  
ieder naar zijn eigen mogelijkheden,  
evenwaardig om die aarde om te vormen  
tot een hemel op aarde. 
Maar vaak worden wij aangetrokken 
om wegen van eigenbelang te gaan. 
Help ons om de handen in elkaar te slaan 
om elkaar de hand te reiken  
om er een wereld van te maken 
die goed en rechtvaardig is  
voor iedereen. Amen. 

naar Frida Cosaert 
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De diaconie heeft de volgende organisatie on-
dersteund: 
 
Stichting Kindzorg in Balans 
 
De stichting Kindzorg in Balans zet zich in voor kin-
deren met een complex ziektebeeld, zoals kinderen 
met bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte, neurolo-
gische aandoening en/of genetische afwijking. Dit is 
een jonge stichting welke gevestigd is in Doesburg. 
 
Kinderen met een complex ziektebeeld hebben spe-
ciale zorg en aandacht nodig. Om ze dat te kunnen 
bieden zijn er voldoende (financiële) middelen nodig. 
De stichting Kindzorg in balans heeft als doel  deze 
middelen in te zamelen.  
Dankzij donaties en andere vormen van ondersteu-
ning kan de stichting het leven van deze kinderen én 
dat van hun ouders iets minder ingewikkeld maken. 
 
Primair ondersteunt de stichting de dag en logeerop-
vang ‘Balans en Eigen Kracht’ in Wichmond. Balans en 
Eigen Kracht biedt kinderen van 0 tot 14 jaar klein-
schalige dag en logeeropvang voor zorg, ontwikke-
ling, therapie en plezier. 

 
Dagopvang Balans en Eigen kracht 
 
 
Stichting Kindzorg in Balans ondersteund Balans en 
Eigen Kracht bij de aanschaf van bijzondere hulpmid-
delen of bekostigen van bijzondere activiteiten, zoals 
een bezoek aan een dierentuin of zorg-zwembad. 
 
Ook worden in de regio Achterhoek deze kinderen en 
hun gezin ondersteund in de hulpvraag. 
 
www.stichting-kindzorginbalans.nl 
 
Deurcollectes maart 
 
1 maart  Stichting Hope 
 
8 maart  Voorjaarszendingsweek (KIA) 
 

Nederland - Als kerk naar de mensen toe 
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het 
vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. 
En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer 
we geen contact hebben met deze mensen? Met 
pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de 
mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar 
de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe 
vormen van kerkzijn die passen bij de context en de 
mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen 
een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij 
de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar 
wel op een andere manier gedeeld wordt. 
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniers 
plekken. 
 
11 maart  Eigen project diaconie 
 
15 maart  40 dagen tijd collecte (KIA) 
 
Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog 
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, 
maar veel mensen proberen het gewone leven weer 
op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in 
Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks 
te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en 
goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep 
maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en 
ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.  
 
22 maart  Onkosten AKZ dienst 
 
29 maart  40 dagen tijd collecte (KIA) 
 
Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes 
De bevolking in het noorden van Ghana is groten-
deels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoe-
de. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote 
stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt 
een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. 
Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen 
met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psy-
chologische hulp, medische zorg en een korte vak-
training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. 
Ook werken ze aan preventie door voorlichting te 
geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. 
 
Opbrengsten deurcollectes januari 
05 jan. De Bondgenoot  €74,25     
12 jan. Plaatselijk pastoraat   €178,41     
19 jan. Onkostenbeperking top2000 dienst  €417,72   
26 jan. Plaatselijk jeugdwerk   €68,75   
 

Namens de diaconie 
  André Koskamp 
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Laudato Si – zorg om onze wereld  
Bisschop Gerard de Korte       
donderdag  19 maart 2020 
 

‘Voortgedreven met de Kracht van Boven’, staat 
er op de auto van de pastoor van Hoofddorp. Hij 
rijdt namelijk in een elektrische Volkswagen Up 
en op het dak van zijn kerk liggen zonnepanelen. 
Ook onze Johanneskerk draagt het label ‘Groene 
kerk’. 

 

In de encycliek Laudato Si van paus Franciscus (een 
officieel schrijven, vertaling: ‘Gezegend zijt Gij’) gaat 
het over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het is 
een protest tegen wat de paus noemt een ‘cultuur 
van verspilling’. De aarde is een gave van God, die 
gekoesterd en beschermd moet worden.  
 

Bisschop Gerard 
de Korte, van het 
bisdom Den 
Bosch, is een 
warm pleitbezor-
ger voor een 
verantwoorde 
omgang met 
onze kwetsbare 
wereld. Het is 
een oproep voor 
gelovigen en 
niet-gelovigen, 
omdat het ons 
allemaal treft! 
 

Bisschop De Korte: “De encycliek van onze paus bete-
kent niet alleen voor 
rooms-katholieken 
een nieuwe stimulans om zich in te zetten voor een 
meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Het 
woord van de paus vormt ook een oproep aan ‘alle 
mensen van goede wil’ om nu werkelijk werk te ma-
ken van het behoud van onze aarde.” 
 

We zijn heel blij dat hij naar ons toe wil komen om er 
over te vertellen. 
 

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

U bent van harte welkom! Let op de aanvangstijd! 
 

Leiding    Bisschop Gerard de Korte  

Locatie  Johanneshof 

Datum  donderdag 19 maart 2020 

Tijd  19.30 - 21.30 uur 

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

 
75 JAAR BEVRIJDING 

Mevrouw Gerda Brethouwer                
donderdag 2 april 2020 
 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede We-
reldoorlog eindigde en inmiddels hebben wij 75 jaar 
vrede en vrijheid. De Achterhoek wil dat vieren, sa-
men met inwoners, organisaties en buren uit de 
Duitse grensstreek. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten gaat in 
op de wijze waarop de gewone burgers de oorlog 
hebben overleefd en beleefd, welke keuzen zij heb-
ben gemaakt als het gaat om tolerantie, vrijheid, 
onderduik en verzet.  
Gerda Brethouwer, direc-
teur van dit museum, geeft 
aan waarom het belangrijk 
is niet alleen te herdenken 
en vieren op 4 en 5 mei, 
maar de verhalen van de 
burgers te blijven vertellen.  

 

Vrede en vrijheid zijn kwetsbaar en niet vanzelfspre-
kend. Met de lessen van het verleden en de solidari-
teit van toen kunnen we kijken hoe we deze samen 
waarborgen voor de toekomst. Welke parallellen zijn 
er en hoe is het gesteld met de weerbaarheid voor 
de toekomst?  

 

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

U bent van harte welkom! 
 

Leiding  Mevrouw Gerda Brethouwer 

Locatie  Johanneshof 

Datum  donderdag 2 april 2020 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

Foto: Marlies Bosch 
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BEZOEK JACOBSKERK WINTERSWIJK          
zondag 19 april 2020 
 
 

Na bezoeken aan achtereenvolgens de Joodse Syna-
goge in Enschede,  de Rooms Katholieke St. Weren-
friduskerk in Zieuwent en het Koptische Klooster in 
Lievelde, gaan we dit seizoen een ‘gewone’ PKN-kerk 
bezoeken. Hoewel gewoon? De statige Jacobskerk op 
de Markt in Winterswijk heet wel Winterswijks mooi-
ste erfstuk. 

 

De kerk vindt zijn oorsprong omstreeks 1200 en 
heeft sindsdien de nodige verbouwingen, aanpassin-
gen en uitbreidingen gekend. Er is veel moois te zien, 
waaronder het pronkstuk, een schildering over ‘Het 
Laatste Oordeel’. 
De rondleiding op zondag 19 april 2020 belooft zeer 
interessant te worden. Bovendien zal deze afgeslo-
ten worden met een muzikale verrassing. 

 

Vertrek  14.30 uur verzamelen bij de Johanneshof 
 

Kosten  € 5,- per persoon 
 

OPGAVE VERPLICHT! (Voor 10 april)   
 

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

EEN DIACONALE KERK          
woensdag 11 maart 2020 
 
Op woensdag 11 maart (dus niet op 3 maart zoals in 
het programmaboekje van V & T!), rond 20.30 uur, is 
er in de Johanneshof aandacht voor diaconaat. Wat 
doet een diaconie? Wat is diaconaat eigenlijk?  
 

Een mooie omschrijving voor diaconaat is: ‘helpen 
wie geen helper heeft’. In de praktijk is het terrein 
van de diaconie dan ook heel breed! De diaconie van 
onze protestantse gemeente geeft op deze wijze 
handen en voeten aan de Bijbelse roeping om er te 
zijn voor mensen in nood. Goed om een keer stil te 
staan bij dit belangrijke kerkenwerk. 
 

Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis.  
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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P.V.G. Seniorenmiddag 13 januari 2020  
 
Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
opende  
mevrouw Truus  de Bruijn de middag met een 
hartelijk welkom aan alle aanwezigen.  

Zij las Jakobus 1: 1 – 15 “Gelukkig de mensen die al-
lerlei beproevingen doorstaan”. Daarna volgde een 
gezang. 
Zoals elk jaar gingen  we deze middag Bingo spelen. 
Dit onder leiding van de dames Annie Eskes en Gera 
Boschman, waarbij voor het eerst bingokaarten met 
grote cijfers werden gebruikt. Dit als een proef in de 
hoop dat de mensen zo duidelijk kunnen zien welk 
getal aangestreept moet worden.  Het zal  even wen-
nen zijn. 
Er stonden leuke prijzen uitgestald op de tafel. De 
aanwezigen hadden de mogelijkheid om bij een goe-
de Bingo er iets van mee naar huis te nemen.  
Levensmiddelenpakketjes, advocaat en slagroom, 
bloemstukjes enzovoort. Er volgde even een korte 
uitleg en daarna stilte en concentratie. Ja het was  
opletten geblazen want niemand wilde een getal 
missen. Spannend gingen we door de eerste ronde en 
een spontane luide roep: BINGO! komt altijd onver-
wacht. Erna een controle door de dames en jawel!: 
het was een heuse Bingo. Er mocht dus een prijs uit-
gezocht worden. Hierna nog enkele nummers en toen 
was de eerste ronde ten einde. Even stoppen en 
daarna weer snel verder. Iedereen hoopte  iets win-
nen. 
Een pauze (na drie rondes) kwam als een goed rust-
moment. Wat bijpraten en lekker iets drinken hoort 
er ook zeker bij. Ook in de volgende rondes werden 
een aantal mensen beloond met een prijs. Na de laat-
ste ronde kregen alle deelnemers die geen prijsje 
hadden kunnen bemachtigen een troostprijs: een 
plak chocolade. Als verrassing was er onder elke stoel 
een lootje geplakt en kon men kijken wie de  extra 
prijs had gewonnen: een leuk boeketje bloemen.  
Mevrouw De Bruijn bedankte de dames Boschman en  
Eskes voor hun leiding tijdens het Bingo-spel, waarna  
ze iedereen een wel thuis toewenste. De volgende 
PVG middag zal zijn op 10 februari: een informatie 
middag door mensen van Het Gilde uit Winterswijk. 
Ze zullen een verhaal vertellen over Winterswijk van 
vroeger en nu, ondersteund door dia-beelden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P.V.G. Seniorenmiddag 10 februari 2020 
 
Ook op maandag 10 februari was het weer zover,  
de PVG-middag voor onze ouderen.  
Mevrouw Truus de Bruijn opende de middag met het 
welkom heten van alle aanwezigen en in het bijzon-
der onze gastspreker van het Gilde Winterswijk de 
heer Stef Genen. Deze werd vergezeld door twee 
heren die de taak van hem gaan overnemen en deze 
middag als luisteraar mee beleven: de heren W. 
Schreur en H. Rösken. 
Allereerst werd er gelezen uit  Num. 9: 23 A 
“Hit the Road”, (volg de Weg) en een gebed.  
Aansluitend werd lied 115 gezongen. 
We kregen daarna  een mooie diaserie te zien over 
een gebied rond Winterswijk. Het volgde de beken in 
de omgeving van  de steengroeve, ontstaan door het  
afgraven van de aanwezige kalklagen. Er zijn 15 soor-
ten kalk die ter plekke verwerkt worden in de naast-
gelegen fabriek. Ook worden er al vele jaren in de 
diepe groeve unieke theatervoorstellingen gegeven 
die doorgaans uitverkocht zijn. Vanaf de groeve volg-
den we de beken tot in het centrum van Winterswijk. 
Prachtige stukken natuur en enkele parken waar 
sport en ontspanning zoals o.a. een fietsclub, scou-
ting, judo enzovoort mogelijk is geworden.  Door de 
ruime aanwezigheid van water zijn er rond Winters-
wijk veel textielindustrieën ontstaan. Ook leerlooie-
rijen en bontweverijen  zijn in het verleden voor ve-
len een belangrijke werkplek geweest. Veel fabrieken 
zijn echter inmiddels verdwenen en hebben plaats 
gemaakt voor nieuwe woonwijken. Wel is  er nog de 
tapijt fabriek  ASA waar nog steeds bijzondere tapij-
ten gemaakt worden. Zo is voor de Ridderzaal in Den 
Haag enkele jaren geleden het nieuwe tapijt gele-
verd, echt de trots van Winterswijk. De naam van 
tricot-fabrikant Willink was zeer bekend; Hij was de 
textielbaron en woonde in   “Villa Willink “.  
Rondom Winterswijk zijn nu nog enkele unieke oude 
graanschuren genaamd “Spieker” te zien .  
Door de informatie van de heer Genen zijn we veel te 
weten gekomen over het verleden en het nu van 
Winterswijk. De voorzitster heeft deze boeiende 
middag afgesloten met een hartelijk dankwoord aan 
hem en wenste iedereen  wel thuis.            
  

         Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                                     Annie Bosman 

 
 
 
 
 
 

  

Eerst volgende PVG-middag 
9 maart om 14.30 uur 

Dhr. G. Rougoor vertelt over 
natuur in eigen tuin 
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Wijkindeling pastoraat 2020 

 
Voor vragen kunt u terecht bij de Ledenadministratie. 
(Zie binnenzijde achterpagina)  
Pastor voor alle wijken: ds. H. Hinkamp  37 14 09 
 

Wijk 1: Lichtenvoorde Zuid 
Mevr. G. Boschman  37 35 59 
Mevr. I. Hulshof  37 88 91  
 

Derde Broekdijk Lichtenvoorde 
Goudvinkstraat  Lichtenvoorde 
Groenling  Lichtenvoorde 
Het Brook  Lichtenvoorde 
Het Veen  Lichtenvoorde 
IJsvogel   Lichtenvoorde 
Rietgors  Lichtenvoorde 
Roerdomp  Lichtenvoorde 
Scholeksterstraat Lichtenvoorde 
Waterhoen  Lichtenvoorde 
Bosuil   Lichtenvoorde 
De Torenvalk  Lichtenvoorde 
Gruttostraat  Lichtenvoorde 
Hof van Flierbeek Lichtenvoorde 
Kievitstraat  Lichtenvoorde 
Leeuwerikstraat Lichtenvoorde 
Meerkoet  Lichtenvoorde 
Sperwer  Lichtenvoorde 
Watersnipstraat Lichtenvoorde 
 

 
 

 

 
 
 
 
Wijk 2: Bomenbuurt 
Mevr. E. Meijer  48 28 54 
 

Acaciastraat  Lichtenvoorde 
Antoon Slotstraat Lichtenvoorde 
Bernard Knufingstraat Lichtenvoorde 
Bernard ter Haarstraat Lichtenvoorde 
Beukstraat  Lichtenvoorde 
ds van Krevelenstraat Lichtenvoorde 
Esdoornstraat  Lichtenvoorde 
Evert Heusinkveldstr. Lichtenvoorde 
Frans ten Boschstraat Lichtenvoorde 
Goudenregenstraat Lichtenvoorde 
Hein Meijerstraat Lichtenvoorde 
Herman Harmsenstr. Lichtenvoorde 
Hillenstraat  Lichtenvoorde 
Lijsterbesstraat  Lichtenvoorde 
Lindestraat  Lichtenvoorde 
Martin Leliveltstraat Lichtenvoorde 
Pastoor Sandersstraat Lichtenvoorde 
Plataanstraat  Lichtenvoorde 
Sleedoornstraat  Lichtenvoorde 
Vogelkersstraat  Lichtenvoorde 
Wilgenstraat  Lichtenvoorde 
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Wijk 3: Centrum 
Mevr. G. Baarsma  37 30 90 
Mevr. D. Schepers 48 77 23 
 
't Hof   Lichtenvoorde 
Beenengang  Lichtenvoorde 
Bleekwal  Lichtenvoorde 
Broekboomstraat Lichtenvoorde 
Dijkstraat  Lichtenvoorde 
Franciscanerhof  Lichtenvoorde 
Katharijnesteeg  Lichtenvoorde 
Korte Rapenburgsestr. Lichtenvoorde 
Markt   Lichtenvoorde 
Molendijk  Lichtenvoorde 
Patronaatsstraat Lichtenvoorde 
Rapenburgsestraat Lichtenvoorde 
Rentenierstraat  Lichtenvoorde 
Varkensmarkt  Lichtenvoorde 
Varsseveldseweg Lichtenvoorde 
 
 

Wijk 4: Wentholtpark - Barlo 
Mevr. T. de Jongh  37 33 16 
Mevr. A. Staring  37 96 98 
 

Aladnaweg  Aalten 
Beatrixplein  Lichtenvoorde 
Bronckhorststraat Lichtenvoorde 
De Leest  Lichtenvoorde 
dr Ariensstraat  Lichtenvoorde 
Dr. Besselinkstraat Lichtenvoorde 
dr Schaepmanstraat Lichtenvoorde 
G J Doorninkweg Lichtenvoorde 
Hugo de Grootstraat Lichtenvoorde 
Irenestraat  Lichtenvoorde 
Kardinaal de Jongstraat Lichtenvoorde 
Nieuwe Maat  Lichtenvoorde 
Nieuwmarkt  Lichtenvoorde 
Op den Akker  Lichtenvoorde 
Oude Aaltenseweg Lichtenvoorde 
Rembrandtplein Lichtenvoorde 
vd  Meer Walcherenstr Lichtenvoorde 
Vondelstraat  Lichtenvoorde 
Wilhelminastraat Lichtenvoorde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk 5: Het Veld 
Mevr. J. Rouwhorst 37 36 62 
Dhr. R. te Kronnie 37 67 06 
 

Bernard van Meursstr. Lichtenvoorde 
Clarissenstraat  Lichtenvoorde 
G J Doorninkweg Lichtenvoorde 
Godfried Bomansstraat Lichtenvoorde 
Heckinckstraat  Lichtenvoorde 
Jacob Catsstraat Lichtenvoorde 
Ludgerhof  Lichtenvoorde 
Nic Beetsstraat  Lichtenvoorde 
Staringstraat  Lichtenvoorde 
Tongerlosestraat Lichtenvoorde 
Veldstraat  Lichtenvoorde 
Wentholtstraat  Lichtenvoorde 
Willemshof  Lichtenvoorde 
 

 
Wijk 6: Vragender 
Mevr. T. de Bruijn 06 – 25 07 28 17 
 

Gasteveldsdijk  Lievelde 
Scheidingsweg  Lievelde 
Aaltenseweg  Vragender 
Beumweg  Vragender 
de Veurden  Vragender 
Dwarsdijk  Vragender 
Eschrand  Vragender 
Heringsaweg  Vragender 
Het Meinen  Vragender 
Huttendijk  Vragender 
Kamperweg  Vragender 
Kapelweg  Vragender 
Meddoseweg  Vragender 
Meekesweg  Vragender 
Oostermeenweg Vragender 
Oude Winterswijkseweg Vragender 
Pastoor Scheepersstr.  Vragender 
Schaarweg  Vragender 
Schoolstraat  Vragender 
Steenkampweg  Vragender 
Vosdijk   Vragender 
Vragenderweg  Vragender 
Winterswijkseweg Vragender 
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Wijk 7: Harreveld - Zieuwent 
Mevr. H. Hulshof 35 18 90 
Mevr. A. Scholten 37 52 14 
 

Aagtemanweg  Harreveld 
Blaauwgeersstraat Harreveld 
Harreveldseweg Harreveld 
Heideweg  Harreveld 
Hogenkampstraat Harreveld 
Kerkstraat  Harreveld 
Klaproosstraat  Harreveld 
Korenbloemstraat Harreveld 
Kroosdijk  Harreveld 
Landstraat  Harreveld 
Lindeboomweg  Harreveld 
Muldershof  Harreveld 
Rector Hulshofstraat Harreveld 
Schurinkweg  Harreveld 
Stroetweg  Harreveld 
Ursulastraat  Harreveld 
Europaweg  Lichtenvoorde 
Rouwhorsterdijk Lichtenvoorde 
De Boog  Marienvelde 
De Witte Rieteweg Marienvelde 
Nicolaasweg  Marienvelde 
Scheiddijk  Marienvelde 
Waalderweg  Marienvelde 
Anton Mollemanhof Zieuwent 
de Haare  Zieuwent 
De Steege  Zieuwent 
Dorpsstraat  Zieuwent 
Grobbenweg  Zieuwent 
Hellerweg  Zieuwent 
Kleuterstraat  Zieuwent 
Pastoor Zanderinkstr. Zieuwent 
Roldersweg  Zieuwent 
Werenfriedstraat Zieuwent 
Zegendijk  Zieuwent 
Zieuwentseweg  Zieuwent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk 8: Muziekbuurt - Schatbergstraat 
Mevr. T. de Jongh  37 33 16 
Mevr. E. Tieltjes  37 35 32 
 

Bachstraat  Lichtenvoorde 
Beethovenstraat Lichtenvoorde 
Bentinckstraat  Lichtenvoorde 
Brahmsstraat  Lichtenvoorde 
Chopinstraat  Lichtenvoorde 
Delstraat  Lichtenvoorde 
Diepenbrockstraat Lichtenvoorde 
Händlstraat  Lichtenvoorde 
Kerkhoflaan  Lichtenvoorde 
Lisztstraat  Lichtenvoorde 
Meester Kuijpersplein Lichtenvoorde 
Mendelssohnstraat Lichtenvoorde 
Middachtenstraat Lichtenvoorde 
Mozartstraat  Lichtenvoorde 
Ravelstraat  Lichtenvoorde 
Rossinistraat  Lichtenvoorde 
Schatbergstraat Lichtenvoorde 
Schubertstraat  Lichtenvoorde 
Straussstraat  Lichtenvoorde 
Sweelinckstraat  Lichtenvoorde 
van Raesfeltstraat Lichtenvoorde 
van Randwijkhof Lichtenvoorde 
Varsseveldseweg Lichtenvoorde 
Vivaldistraat  Lichtenvoorde 
Zieuwentseweg  Lichtenvoorde 
Zuivelstraat  Lichtenvoorde 
 

Wijk 9: Lievelde 
Mevr. W. ten Barge  37 31 97 
 

Boschlaan  Lichtenvoorde 
de Bree   Lievelde 
Droebertweg  Lievelde 
Engelse Schans  Lievelde 
Eefselerweg  Lievelde 
Hollandse Schans Lievelde 
Kloezedijk  Lievelde 
Lievelderweg  Lievelde 
Oude Groenloseweg Lievelde 
Papenweg  Lievelde 
Parallelweg  Lievelde 
Scheidingsweg  Lievelde 
Tankweg  Lievelde 
Vicariestraat  Lievelde 
de Wijn   Lievelde 
Hartebroekseweg Groenlo 
Koperslager  Groenlo 
Marhulzenweg  Groenlo 
Ruurloseweg  Groenlo 
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Wijk 10: Hooiland 
Mevr. S. Kraaij   79 50 23 
Mevr. M. Lensink  37 57 95 
Mevr. E. Tornij   37 96 91 
 

Breughelhof  Lichtenvoorde 
Cuypstraat  Lichtenvoorde 
Esstraat   Lichtenvoorde 
Frans Halsstraat  Lichtenvoorde 
Hofesch  Lichtenvoorde 
Jan Steenstraat  Lichtenvoorde 
Johannes Vermeerstr. Lichtenvoorde 
Jupiter   Lichtenvoorde 
Kerkhoflaan  Lichtenvoorde 
Klaasbos  Lichtenvoorde 
Marishof  Lichtenvoorde 
Mars   Lichtenvoorde 
Mercurius  Lichtenvoorde 
Neptunus  Lichtenvoorde 
Orion   Lichtenvoorde 
Paulus Potterstraat Lichtenvoorde 
Planetenstraat  Lichtenvoorde 
Rosveld   Lichtenvoorde 
Saturnus  Lichtenvoorde 
Switbertushof  Lichtenvoorde 
Uranus   Lichtenvoorde 
van Goyenstraat Lichtenvoorde 
van Ostadestraat Lichtenvoorde 
Van Ruysdaelhof Lichtenvoorde 
Venus   Lichtenvoorde 
Vincent van Goghstr. Lichtenvoorde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk 11: Industrieterrein 
Mevr. W. ten Barge  37 31 97 
 

Edisonstraat  Lichtenvoorde 
Lanneverweg  Lichtenvoorde 
Lievelderweg  Lichtenvoorde 
 

Wijk 12: Vragenderweg 
Mevr. J. ter Haar  37 15 28 
 

Aaltenseweg  Lichtenvoorde 
Bilderdijkstraat  Lichtenvoorde 
Brederopad  Lichtenvoorde 
Gebr Ketteringstraat Lichtenvoorde 
Groten Bos  Lichtenvoorde 
Potgieterstraat  Lichtenvoorde 
Van Eedenstraat Lichtenvoorde 
Vragenderweg  Lichtenvoorde 
Weijenborgerdijk Lichtenvoorde 
 

Wijk 13: voorkeurleden - overige 
ds. H. Hinkamp   37 14 09 
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Kerkbalans 2020 
 
Onze actie kerkbalans 
2020 is weer achter de 
rug.  Allereerst willen we 
iedereen, die een bijdrage 
heeft toegezegd, van har-
te bedanken.  
 
We hebben de cijfers op een rijtje gezet. De voorlopi-
ge stand is € 74.000,- . Een mooi bedrag, dat nog iets 
hoger is dan vorig jaar. 
We zijn er erg blij mee en voelen ons gesteund op 
onze weg om in de toekomst als kerk voor veel men-
sen nog steeds wat  te kunnen betekenen. 
De actie kerkbalans hebben we alleen maar kunnen 
houden dankzij de hulp van 50 vrijwilligers, die elk lid 
van onze kerk hebben bezocht. Daarvoor hulde! Ook 
voor diegenen die spontaan aanboden in te vallen 
voor enkele personen, die door ziekte verhinderd 
waren. 
U ziet dat we, ondanks dat we met een betrekkelijk 
klein aantal mensen zijn, toch als een volwaardig 
kerkgenootschap kunnen functioneren. Dat geeft ons 
veel voldoening en kracht om op deze weg door te 
gaan. 
                                                    Met een hartelijke groet                                                         

uw kerkrentmeesters 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kliederkerk op 22 maart 
 
Kliederkerk is een speelse activiteit voor kinderen en 
(groot)ouders of begeleiders. Het is gericht op kin-
deren van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor ieder-
een, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. Op het 
menu staat een creatief en eigenwijs programma, 
met een verhaal en afsluitend een gezellige maaltijd. 

 
Met welk verhaal we deze keer aan de slag gaan 
houden we nog even geheim. (Dat wil zeggen dat 
weten we nu nog niet maar dan wel!) Knutselen, een 
spelletje, wat lekkers? Het zou allemaal zomaar kun-
nen. Maar wat het precies wordt? Dan is er maar één 
mogelijkheid: zelf komen!  
 

De Kliederkerk is op zondag 22 maart, ‘s middags van 
16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof. Om te weten 
hoeveel mensen er komen is het handig je vooraf aan 
te melden. Graag naam en aantal personen doorge-
ven vóór 21 maart, via email: kidskerk@gmail.com.  
De deelname is gratis. Je bent van harte welkom! 
 

Kliederkerk Lichtenvoorde 
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AKZ-dienst: vrijwilligersfeest in de Johanneskerk 
 
Op 22 maart is er een Anders Kerk Zijn kerkdienst in 
de Johanneskerk. Wat zou een samenleving zijn zon-
der vrijwilligers? Het vele werk dat door vrijwilligers 
gedaan wordt (niet alleen binnen de kerk maar in 
allerlei stichtingen en verenigingen) is onbetaalbaar! 
Daarom staan in deze kerkdienst, op een heel bijzon-
dere manier, vrijwilligers centraal.  
 

 
 

Een dank-je-wel-dienst waarbij drie verschillende 
organisaties zich zullen presenteren. De drie geno-
digden zijn VIP: Vluchtelingen Informatie Punt (voor 
maatschappelijke en juridische hulp aan alle mensen 
die van origine geen Nederlander zijn), Stichting Mar-
ke het Vragenderveen (de oudste agrarische natuur-
beschermingsorganisatie in Nederland) en ‘Het Blok’ 
(werkervaringsplekken voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt).  
 

De bezoekers in de kerk kunnen hun inzet honoreren 
met een gift, zonder dat het henzelf iets kost! Voor-
ganger is ds. Hans Hinkamp. Muziek is er door het 
combo onder leiding van Johan Meerdink. Een even 
unieke als ludieke kerkdienst. De kerkdienst begint 
om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom! 
 

 
 
Beamteam Johanneskerk 
 
We zijn er ondertussen in onze Johanneskerk aan 
gewend dat de meeste kerkdiensten ondersteund 
worden door beelden op het scherm. De ‘beamer’ 
loodst ons door de kerkdienst, met symbolen voor 
bijvoorbeeld gebed of lezen uit de Bijbel. Het lied-
boek kan meestal achterwege blijven, omdat de lie-
deren met notenschrift op het scherm komen.  
 

Uit de reacties blijkt dat 
deze voorziening zeer 
gewaardeerd wordt. Zelfs 
de mensen thuis kunnen 
via Kerkdienstgemist.nl 
de diensten volgen met 
de bijbehorende beelden.  
 

 

Vrijwilligersavond 2020 op 13 maart  
 
Nog even en het is weer zover: de Vrijwilligersavond 
2020! Op vrijdag de 13e maart om 20.00 uur als van-
ouds in de Johanneshof. De avond wordt dit jaar ver-
zorgd door Jan en Carelien Lensink en Martien en 
Elfriede Meijer.  Die hebben al eerder met dat 
spreekwoordelijke bijltje gehakt, dus dat zit wel goed.  
Wim Rutgers en Rinus te Kronnie zijn dit jaar ge-
vraagd voor een (spel) programma te zorgen. Daar 
wordt druk aan gewerkt. Wim kan helaas niet aanwe-
zig zijn op de vrijwilligersavond, zijn plaats wordt 
ingenomen door Geert Annne Bijker. 
 
Vrijwilligers, dat zijn we met zijn allen en samen ma-
ken we er weer iets moois van. De vrijwilliger staat 
toch dit jaar extra in de belangstelling. Op zondag 22 
maart staat de AKZ-dienst dan ook in het teken van 
de vrijwilliger. 
 
U kunt zich aanmelden via lensink-46@ziggo.nl  of u 
belt met Jan of Carelien Lensink  0544 372414. 
Ook liggen er inschrijfformulieren in de Johanneshof. 
Hebt u dieetwensen laat het dan vooral ook even 
weten. Bent u na aanmelding toch verhinderd? Geef 
het even door. 
U snapt dat we graag uiterlijk een week voor de vrij-
willigersavond duidelijk willen hebben op hoeveel 
mensen we mogen rekenen. Opgave kan dus tot en 
met 6 maart. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Daarom is het jammer dat als er gastvoorganger is er 
geen beamer gebruik kan worden omdat er geen 
‘beamteam’ is. Maar ook in de andere vieringen, 
waar ik zelf voorga, kan een beamteam uitstekend 
behulpzaam zijn! 
 

Daarom een oproep: wie heeft er interesse om hier 
mee te helpen? Het lijkt vaak ingewikkelder dan het 
is! Als er enkele vrijwilligers zijn wil ik graag een klei-
ne cursus geven om te laten zien hoe het werkt. 
Daarna kan dan alsnog bekeken worden of men het 
ziet zitten een poging te wagen. Interesse? Laat het 
mij even weten! 
 

Hans Hinkamp (email: hans@hinkamp.info) 
 

 
 
 

mailto:lensink-46@ziggo.nl
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Passion Achterhoek breidt uit naar twee dagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorig jaar was het evenement twee weken van te 
voren al compleet uitverkocht. Naar aanleiding van 
de lovende kritieken die het evenement na afloop 
mocht ontvangen en de verwachte belangstelling 
breidt de organisatie dit jaar uit naar twee dagen.  
 
 

 

 
Op maandag 6 en dinsdag 7 april voert een keur aan 
toneelacteurs, muzikanten, prominenten en koren uit 
de Achterhoek opnieuw de Passion op met dit jaar als 
onderliggend thema ‘Jezus, een influencer met 2,2 
miljard volgers’. Een eeuwenoud stuk in wel een heel 
eigentijds jasje. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De komende weken leest u in deze krant meer over 
dit bijzondere evenement waaraan The Voice Kids-
winnares Laura van Kaam, De Graafschap-directeur 
Hans Martijn Ostendorp, tv-presentator Leo Fijen en 
Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek, en 
het Ettens Mannenkoor hun medewerking verlenen. 
Vanaf woensdag 12 februari gaat de online kaartver-
koop van start.  
 
Maandag 6 april wordt de ‘full version’ van de Ach-
terhoek Passion opgevoerd, dat wil zeggen inclusief 
de fakkeltocht vanaf de Bonifatiuskerk naar de eve-
nementlocatie in de Hamalandhal in Lichtenvoorde.  
 

Dinsdag 7 april is er een uitvoering zonder fakkeltocht 
onder het motto ‘Laat de zon in je hart’. Deze avond 
is speciaal voor bewoners van zorginstellingen en 
mensen die vanwege beperkingen normaal gespro-
ken niet naar een dergelijk evenement toe kunnen en 
hun verzorgers. Voor deze avond zijn er alleen tribu-
neplekken in de vrije verkoop beschikbaar. 
 

bron: Elna, Achterhoek Nieuws 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela 
 
Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, 
voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten 
niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uit-
zichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De 
vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbe-
taalbaar geworden. Help mee en geef met uw gift 
gezinnen in Venezuela een bijbel. 
 
Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap 
een noodkreet van de directeur van het Bijbelge-
nootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft 
dat de situatie daar voor veel mensen onhoudbaar is. 
De economie is ingestort, salarissen worden niet uit-
betaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn 
miljoenen mensen het land ontvlucht. 
 
Actie 
Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. 
Het Bijbelgenootschap van Venezuela merkt dan ook 
dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter 
onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG actie 
voor Venezuela. 
 
Met steun van leden en donateurs wil het NBG 
20.000 gezinnen een hart onder de riem steken met 
een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen 
samen kunnen lezen. Want juist in deze moeilijke tijd 
is het óók nodig om een bijbel te hebben. 
Help mee om iets van het licht van Christus te laten 
schijnen in Venezuela. Meedoen kan via de website 
van het Nederlands Bijbelgenootschap.ggggggggggg 
 
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-
venezuela 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Giften 
 
Mevrouw H. Hulshof ontving € 20,- voor de PVG. 
Via mevrouw A. Staring € 20,- voor de ouderling 
bloemendienst. 
Mevrouw J. Lensink ontving € 20,- voor de diaconie. 
Voor algemeen kerkenwerk € 50,- via ds. H. Hinkamp 
en via mevrouw E. Tieltjes € 10,-. 
Op de inloopmorgen ontving de heer F. van Lochem  
€ 50,- eveneens voor algemeen kerkenwerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela
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Kledinginzameling 
 
De kledinginzameling in de maand maart is op zater-
dag de 28e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 
 
 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
05 januari  Mevrouw R. Tieltjes 
  Molendijk 10 
12 januari Familie Fles-Wamelink 
  G.J. Doorninkweg 4A 
19 januari Mevrouw E. Meijer 
  Martin Leliveltstraat 46 
26 januari De heer en mevrouw Harmsen- 
  Beumer 
  Zuivelstraat 18 
02 februari De heer Van Daatselaar 
  Esstraat 22 
09 februari De heer en mevrouw Krabbenborg 
  Werenfriedstraat 59, Zieuwent 
 
 

 

 
 
Agenda 
 
02 maart Vergadering PVG 14.00 uur 
03 maart Verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
04 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
09 maart PVG  middag   14.30 uur 
11 maart Inloopmorgen  09.30 uu
  V&T biddag  20.30 uur 
12 maart Bloemschikken 19.30 uur 
13 maart Vrijwilligersavond 20.00 uur 
18 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Moderamen 19.30 uur 
19 maart V&T 
  Bisschop de Korte 19.30 uur 
20 maart Open Tafel  11.30 uur 
25 maart Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Kerkenraad 20.00 uur 
26 maart Bloemschikken 19.30 uur 
31 maart Verg. Beheerscie 10.30 uur
  
  
 
 
 

 

 
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.   
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand april komt uit in de week voor zondag 
5 april 2020. Kopij moet uiterlijk maandag 23 maart 
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 
 
Wijkouderling/coördinator   telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   37 88 91  
2.   Mevr. E. Meijer  48 28 54 
3.   Mevr. G. Baarsma   37 30 90 
      Mevr. D. Schepers  48 77 23 
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- 25 07 28 17 
7.   Mevr. H. Hulshof  35 18 90 
      Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  79 50 23 
      Mevr. M. Lensink   37 57 95 
      Mevr. E. Tornij   37 96 91 
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 1 maart 
eerste zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Tamminga 
deurcollecte: st. Hope 
 
zondag 8 maart 
tweede zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Van Lochem 
deurcollecte: voorjaarszending 
 
woensdag 11 maart 
biddag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: eigen project diaconie 
 
zondag 15 maart 
derde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur de heer L. de Vries, Aalten 
welkom: de heer Koskamp 
deurcollecte: 40 dagen tijd 
 
zondag 22 maart 
vierde zondag 40 dagen tijd 
akz dienst thema: vrijwilliger in de kerk 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Lensink 
deurcollecte: onkosten  
 
zondag 29 maart 
vijfde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Wibier 
deurcollecte: 40 dagen tijd 
 
zondag 5 april 
palmpasen 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: JOP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 
 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst. 
 


