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De straten waren leeg 
mensen kwamen bijna niet meer buiten  

en dat over de hele wereld 
landen gingen op slot 

men kon niet geloven dat dit gebeurde 
Iedereen wist wat er aan de hand was 

 
Maar... de lente wist het niet 

En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen… 
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Een sprookje of geen sprookje. 
 
Tegenover me aan tafel een kleine meid. Tong 
uit de mond van inspanning. Tekent een echte 
prinses met een kroontje op. Wat later loopt ze 
in de tuin. Prinsessenjurk aan. Met roze kroon-
tje. Kijkt naar een pad in de vijver. Iemand zegt 
tegen haar : “Als je die pad kust wordt het een    

          hele knappe prins”. Zij: “Bij mij lukt dat niet”.   
          Ze gelooft er niet in. 

Mooi zou dat zijn als het wel lukte. Niet dat alle pad-
den knappe prinsen moeten worden. Maar hoe mooi 
zou het zijn als het gaat als in sprookjes. Als bij 
sneeuwwitje die wakker gekust wordt door een prins. 
Als bij Hans en Grietje die ontkomen aan de boze 
heks. Als bij Assepoester die een prins trouwt en haar 
boze stiefzusters achter zich laat. Maar ja, dat zijn 
sprookjes. En één van de definities van een sprookje 
is: Een verzonnen verhaal waarin wonderen gebeu-
ren, goed en kwaad scherp tegen elkaar worden ge-
zet en waar vaak een les aan ten grondslag ligt. Ook 
vaak mondeling overgeleverd. En pas later opge-
schreven.  
 

U kent ze misschien ook. Mensen die zeggen dat het 
paasverhaal een sprookje is.  Een sprookje met een 
goede afloop. Eeuwenlang mondeling overgeleverd.  
“Een sprookje”,  zeggen sommigen. “Fake news”,  
zeggen anderen. Met Kerst 2018 schreef ik naar aan-
leiding van fake news: Er wordt veel geschreven over 
nepnieuws. Over hoe het te herkennen. Eén van de 
adviezen is: raadpleeg meer dan één bron. Dus, luis-
ter ook naar een ander. Zoek ook andere bronnen. 
 

In de Bijbel vier verschillende bronnen. Vier evange-
listen die allemaal hun verslag doen over en hun visie 
geven op de gebeurtenissen rond het lijden van Jezus 
Denk niet dat alleen zij over Jezus en zijn leven en 
sterven vertellen. Tacitus,  een Romeins geschied-
schrijver die leefde van  56 tot 117,  schrijft over de 
executie van Jezus: ‘Hun aanlegger, Christus, was 
geëxecuteerd onder Tiberius door de gouverneur van 
Judea, Pontius Pilatus’. Ene Flavius Josephus, een 

Joods Romeinse geschiedschrijver schrijft over Jezus: 
‘Deze persoon was de Christus. En toen Pilatus hem 
veroordeeld had om gekruisigd te worden bij zijn 
beschuldiging door een van onze leiders … ‘ Wel aar-
dig misschien om te vermelden dat deze Josephus in 
Jeruzalem werd geboren in het jaar 37. Dus maar een 
paar jaar na de gebeurtenissen op Golgotha. Hij moet 
wel van directe getuigen over de dood van Jezus ge-
hoord hebben zou je denken. Nog één bron waarin 
de kruisiging genoemd wordt De Koran. In Soera 4 
(het vierde hoofdstuk) met het opschrift  An - Nisa 
(De Vrouwen) lezen we: ‘En wegens hun uitspraak 
“wij hebben de Masih  ‘Isa, zoon van Maryam’ ge-
dood”.  Maar zij doodden hém niet en zij kruisigden 
hém niet, maar iemand die voor hen op hem leek’. 
De laatste bron heeft dus twijfels, maar noemt het 
wel.  
 

Over de opstanding, het mooie deel van het verhaal, 
ook vier visies van de evangelisten. Ook bij Flavius 
Josephus een fragment over de opgestane Jezus, 
maar men neemt aan dat dat later is toegevoegd.  En 
juist dat lege graf vormt de basis van ons christelijk 
geloof. Het is alleen geen feitenverhaal, maar een 
geloofsverhaal.  
 

Het is aan  iedereen om zelf te beslissen. Een sprook-
je of een waar verhaal. Bewijzen zijn ook alleen be-
wijzen als je erin gelooft. Iemand die je vertelt hoe-
veel kracht ze uit dat paasverhaal put. Iemand die 
vertelt hoe dat paasverhaal hem stimuleert om vol te 
houden in de strijd tegen onrecht. Iemand die on-
danks  heel veel verdrietige omstandigheden zich nog 
altijd laat troosten door dat paasverhaal. Twee keu-
zes. Geloven in het geloofsverhaal en weten dat het 
leven uiteindelijk wint van de dood. Of denken dat 
het een mooi sprookje is. Ik denk het eerste. Ik geloof 
in het eerste woord en in het laatste woord van God. 
Sytze de Vries zegt er dit over: 

 

Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

 
 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Donderdag 12 maart. In de agenda staat aan het 
eind van de middag een afspraak met Hans 
Martijn Ostendorp (directeur voetbalclub de 
Graafschap) en burgemeester Otwin van Dijk 
(Oude IJsselstreek) over hun medewerking aan 

Passion Achterhoek. Dan een melding over een pers-
conferentie: Corona! 
 

Eerst wordt het overleg met een half uur opgescho-
ven. De telefoon gaat, app-berichten gaan over en 
weer, de andere telefoon begint er zich nu ook mee 
te bemoeien. Binnen een half uur zit daarna zo onge-
veer iedereen in een ander crisisberaad. De volgende 
dag moesten we (met pijn in het hart, want iedereen 
was vol enthousiasme bezig!) helaas besluiten om 
Passion Achterhoek een jaar uit te stellen. Gelukkig 
was er een bestuurslid met een vooruitziende blik die 
al vooraf een overleg belegd had om te bespreken 
‘wat als...’.  Dan maar volgend jaar, met als het kan 
dezelfde mensen en een zelfde opzet. 
 

 
 

Ook als kerk ontkomen we er niet aan. Hoe gaan we 
verder met onze activiteiten? Ik hoef het niet alle-
maal uit te leggen, want ‘de rest is geschiedenis’. 
Lezingen kwamen te vervallen en kerkdiensten krij-
gen een ander (digitaal) gezicht. Snel zijn er afspraken 
gemaakt om de programma’s van Vorming en Toe-
rusting volgend seizoen in te passen.  
 

Ineens komen we kerkelijk, landelijk, Europees en 
internationaal in een heel onwerkelijke situatie. In-
middels is duidelijk dat er een serieus probleem is dat 
niet zomaar even overwaait (al lijkt dat helaas nog 
niet tot iedereen door te dringen).  
 

Als kerk volgen we de landelijke richtlijnen van het 
RIVM en waar nodig gebruiken we ons eigen ver-
stand. Het gevolg: een voor mij nieuw fenomeen. Zo 
sta je op zondagochtend ineens voor een lege kerk,  
voor alleen een koster en een camera in een kerk-
dienst voor te gaan.  
 

Het is nu net een jaar geleden dat we begonnen zijn 
met de uitzendingen mét beeld op kerkdienstgemist. 
Natuurlijk gaat er wel eens wat mis maar de kosters 
verrichten uitstekend werk en anders is het improvi-
seren (daar doen we gelukkig niet moeilijk over!). De 
reacties om vanaf het begin toch te proberen door te 
gaan met onze ‘eigen’ kerkdiensten zijn heel positief.  
 

 
 

 
 

Met het oog op Pasen zal het een bijzondere tijd 
worden. We doen wat we kunnen en ik hoop dat we 
straks in meerdere opzichten de opstanding zullen 
vieren ook al zal dat  in een andere vorm zijn. Daar-
over meer elders in deze Op Weg.  
 

De corona-crisis heeft ook grote gevolgen voor ons 
als kerkgemeenschap waarin we elkaar ontmoeten 
en dragen. De ontmoetingen na de dienst vielen in 
één keer weg, net zoals de koffie-inloop en de maal-
tijdgroep. Maar ook hier komen we doorheen! 
 

Voor het bezoek bij mensen thuis en in ziekenhuis en 
verzorgingshuizen heeft het gevolgen. Maar als we, in 
navolging van het project in deze veertigdagentijd 
‘een teken van leven’, contact zoeken door kaartjes 
en telefoontjes is er nog steeds veel mogelijk. Ook 
hier zijn de eerste ervaringen positief. 
 

Oh ja, nog even dit! Wat betreft die belangrijke an-
derhalve meter afstand houden. Misschien goed om 
te weten dat het gangpad in onze Johanneskerk net 
een stukje smaller is. Vandaar ook dat we terughou-
dend zijn in het openstellen en gebruik van de kerk. 
 

Blijf gezond en een opstandig Pasen toegewenst! 
 

Ds. Hans Hinkamp 
 

P.S. vragen, opmerkingen of gewoon zin om even een 
praatje te maken? Je mag mij rustig bellen of een 
berichtje sturen. En als de voicemail aanstaat dan kun 
je een bericht achterlaten, zodat ik terug kan bellen. 
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Verjaardagen 
 

 Verjaardagen 
 
 
01 april  de heer C.J. van Benthum 
  Johannes Vermeerstraat 28 
  7131 SB Lichtenvoorde 
  82 jaar 
12 april  de heer A.J. te Boveldt 
  Esstraat 1A 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  79 jaar 
16 april  mevrouw H.A. Beernink-Heuzinkveld 
  Bilderdijkstraat 5 
  7131 NH Lichtenvoorde 
  84 jaar 
28 april  mevrouw K.E. von der Hude 
  Esstraat 38 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  79 jaar 
29 april  mevrouw D.J.W. Groothedde-Zweers 
  Hogenkampstraat 10 

7135 JZ Harreveld 
  78 jaar 
01 mei  de heer G.B. Schieven 
  De Steege 45 
  7136 ML Zieuwent 
  81 jaar 
02 mei  de heer B.H. Scholten 
  Rapenburgsestraat 33-104 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  91 jaar 
  Mevrouw G. Geessink-Schepers 
  Oostermeenweg 1 
  7134 RK Vragender 
  83 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 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed.  
Zondag 12 april vieren we het Paasfeest.  
Daarom deze keer een paasgebed als gebed 
van de maand.  
Heb je zelf een gebed dat je raakt? Geef het 
aan ons door.  
 
God van leven, 
Veertig dagen gingen wij op weg, 
op zoek naar een ‘teken van leven’ 
Maar niemand kon verwachten  
dat het zo’n ingrijpende tijd zou worden. 
Er is grote bezorgdheid, 
vanwege ziekte en de verstrekkende gevol-
gen. 
 
Wij bidden voor wie ons dierbaar zijn. 
Wij bidden voor mensen  
die op pijnlijke wijze  
afscheid moesten nemen. 
Wij bidden voor hen die zorgen 
en voor hen die ontzorgen.   
Midden in een onzeker bestaan 
bidden wij om tekenen van leven. 
 
Bovenal bidden wij dat  
de opstanding van Jezus, Uw Zoon, 
ook voor ons een teken zal z ijn 
dat door de duisternis er licht zal zijn, 
dat het leven verder gaat, 
dat we niet vergeten,  
in dankbaarheid en geloof, 
het leven en het wonder van uw liefde 
en de kracht van opstanding 
van harte te vieren. 
Want de Heer is opgestaan 
en wij...  
wij mogen volgen in zijn spoor. 
U zij de glorie, in Jezus Naam 
Amen 
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De diaconie heeft de volgende organisatie on-
dersteund: 
 
Stichting Happy Caravan 
Stichting Happy Caravan zet zich in voor onder-
wijs binnen Griekse vluchtelingenkampen. 
Zo’n kamp is bedoeld voor kort verblijf, en dan 
lijkt educatie misschien niet nodig. Toch moeten 

veel kinderen langer blijven dan ‘bedoeld’, soms zelfs 
jaren.  

 

Alaeddin Janid, zelf gevlucht Syriër, ontdekte het 
gebrek aan onderwijs in een vluchtelingenkamp in 
Griekenland, toen hij zelf daar zat als vluchteling. Hij 
wilde iets voor de kinderen in het kamp betekenen. 
Eerst moest hij echter zelf nog ergens asiel vinden. Hij 
kreeg een plek in Nederland en hier richtte hij ‘Happy 
Caravan’ op, een non-profit organisatie die educatie 
aanbiedt aan kinderen in vluchtelingenkampen.  
Janid won in 2019 de prijs voor ‘Leukste Onbekende 
Wereldverbeteraar 2019’mmmmmmmmmmmmmm 
(www.schoolvoorwereldverbeteraars.nl). 

 

Voordat hij Happy Caravan oprichtte werkte Janid 
voor andere hulporganisaties in Nederland die hulp 
bieden aan mensen in vluchtelingenkampen. Hij 
merkte dat hij in deze organisaties te weinig gehoord 
werd, Janid bleef vragen onderwijs op te nemen in 
hun hulpprogramma, maar dit werd niet gedaan om-
dat er geen behoefte aan zou zijn. 

 

Daarom nam Janid het heft in eigen handen, met 
kilo’s papier, dekens, een oude tv en een whiteboard 
vertrok hij naar een vluchtelingenkamp in Thermopo-
lis, Griekenland. Dit ging goed, Janid sprak de taal van 
de kinderen, woonde dichtbij het kamp. De kinderen 
wilden graag leren en kwamen snel naar hem toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen / wiskunde les rond een vluchtelingenkamp  
 
Na een aantal maanden kon Janid geen les meer ge-
ven omdat de Griekse autoriteiten bepaald hadden 
dat alleen mensen die vanuit een organisatie werken 
nog contact met de kinderen mochten hebben. Dus 
vertrok Janid weer naar Nederland en zocht uit hoe je 
in Nederland een non-profit organisatie kunt oprich-
ten.  

Na drie maanden was het zover, de stichting ‘Happy 
Caravan’ was opgericht. 

 

Op dit moment heeft Happy Caravan meerdere scho-
len rond vluchtelingen kampen gerealiseerd en wordt 
volledig gerund door een internationaal team van 
vrijwilligers. Op de scholen worden onder andere 
lessen in taal, rekenen, creativiteit geven.  

 

Helaas zijn ten tijde van dit schrijven ook hier de 
scholen gesloten vanwege Corona. 

https://happy-caravan.org 
https://www.facebook.com/HappyCaravan.org 
 
Collectes  april 
 
5 april Jeugdwerk (JOP paascollecte) 

 

Jongeren doorleven het paasverhaal 
Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op 
z’n kop zetten. Maar dan wordt hij gearresteerd. Zijn 
volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En 
hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jon-
geren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus 
stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-
mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in 
de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. 
Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, 
eenzaamheid, vermoeidheid en troost. 
In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun ei-
gen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een 
programma voor de hele nacht is er ook een korte 
versie van een uur. Jong Protestant (JOP) wil nog 
meer jongeren via dit innovatieve programma kennis 
laten maken met het paasverhaal. 

 

  9 april Bloemen in de kerk 
10 april Pastoraat 
12 april Orgelonderhoud  
19 april Pastoraat 
26 april Orgelonderhoud 
 
Opbrengsten deurcollectes februari 
02 febr.  Werelddiaconaat (KIA)  €64,31      
09 febr.  Energie      €47,00      
16 febr.  Werelddiaconaat (KIA)  €59,83    
23 febr.  Onkostencollecte     €79,40    

Namens de diaconie 
  André Koskamp 

https://happy-caravan.org/
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Maar de lente wist het nog niet 
 
Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange donkere winter 
achter de rug, 
Februari was een hele onrustige maand ge-

weest met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde 
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart… 
 
Het was Maart 2020… 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren 
gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van 
de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten 
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de 
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het 
was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de 
hand was 
 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds 
lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht 
vroeg door de ramen 
 
Het was Maart 2020… 
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te 
doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschap-
pen te doen of om de hond uit te laten 
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, 
restaurants en bars 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken 
Ondernemers kwamen in de problemen 
De meeste kinderen konden niet meer naar school 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in 
ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uit-
gesteld…Iedereen wist het 
 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma 
af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar 
heerlijkste geuren 
 
Het was Maart 2020 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsre-
denen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, 
anderen móesten 

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was in-
eens een bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, 
dat was afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar 
werd een streep door gezet en niemand wist wan-
neer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er 
vrede was 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het 
was besmettelijk… 
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst 
pas echt!! 
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… 
En de weken duurden ineens veel langer… 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge 
maatregelen zouden volgen… 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dage-
lijks op dé held… 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie 
was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist wat er 
gebeurde 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen  
bleven bloeien 
De Magnolia stond in de knop 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd heront-
dekt 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met 
je kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen 
lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ont-
sproot in creativiteit 
Sommigen leerden een nieuwe taal 
Sommigen ontdekten kunst 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en 
vonden de weg naar zichzelf terug 
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Anderen stopten met onwetend onderhandelen 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer 
tijd voor het gezin 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met 
slechts vier mensen 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de 
liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen 
boodschappen te doen of te koken 
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, 
deze mensen werden helden, ze werden meer ge-
waardeerd dan ooit 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken 
of zingen om op deze manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen 
dingen om er iets aan te doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan 
een praatje met elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun tele-
foonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden 
bellen 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen 
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden 
moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om 
te helpen in de Zorg 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde 
iets doen 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei 
landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en 
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in 
de zorg alles draaiende te houden 
 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van 
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van 
sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, 
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed 
iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte 
niet, het vond zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, 
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboe-
ken zouden komen…Dat wisten we allemaal 
 
En de lente wist het niet, 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen 
uit 
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels 
  
 
 
 
 
 

En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mezen keken tv en de premier vertelde iedereen 
dat de noodsituatie voorbij was 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op… 
Met tranen in de ogen… 
Zonder maskers en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden 
En de mensen waren humaner geworden 
En ze hadden weer waarden en normen 
De harten van mensen waren weer open, en dat had 
positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer 
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen 
háár veel eerder hadden aangedaan 
 
En toen kwam de zomer…. 
Omdat de lente het niet wist 
En hij was er nog steeds 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood 
 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven… 
 
Susan Blanco (De Taalrecycler) 
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Golgota 
 
Als iemand sterft 
wordt het heel even 
stil heel even 
doodstil 
als houdt  
de schepping 
haar adem 
in even  
geen einde 
geen begin 
stilte naar 
wat was 
stilte naar 
wat komt 
als iemand sterft 
wordt het heel even 
stil heel even 
doodstil. 

  
 marja 
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Overzicht aanpassingen kerkdiensten 
 
Door de maatregelen met betrekking tot het corona-
virus zullen er tot 1 juni geen openbaar toegankelijke 
kerkdiensten in de Johanneskerk kunnen plaatsvin-
den.  
We proberen wekelijks een online kerkdienst te ver-
zorgen via kerkdienstgemist.nl. De kerkdiensten zijn 
ook op een later tijdstip terug te kijken. 
 

 
 

Hoe kunt u deze diensten ‘bijwonen’? Ga hiervoor 
naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’, en ga dan naar 
PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook de speciale 
Kerkdienstgemist-app downloaden. 
 

Bij de kerkdiensten in de stille week, de week voor 
Pasen, komen de viering van het Heilig Avondmaal op 
Goede Vrijdag (15.00 uur) in de Johanneshof en de 
Paaswake te vervallen. Voor een volledig overzicht: 
zie achterzijde van deze Op Weg. Voor de laatste 
ontwikkelingen is het handig om de website van de 
kerk en/of de facebookpagina in de gaten te houden! 

 
Stille week 

 

Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken. 

 

De vogels zingen. God wat is dit mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 

 

Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 

 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 

 

Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 

 

Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei, naar verrijzenis. 

 

Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

 
Jaap Zijlstra 

Prachtige gift van ‘de Helpende Hand’ 
 
Op 4 maart mochten we in de Johanneshof twee 
leden van het bestuur van de stichting de Helpende 
Hand verwelkomen. Veertig jaar lang verzorgde men 
trouw, en met veel toewijding van heel veel vrijwil-
ligers, de maaltijden voor ouderen en anderen die 
een beroep wilden doen op  de maaltijdvoorziening 
van ‘Tafeltje Dekje’.  
 

Deze stichting is voor ons geen onbekende. Al gerui-
me tijd is de Johanneshof de vaste verblijfplaats voor 
hun vergaderingen.  
 

Door een verandering in de situatie met betrekking 
tot de maaltijden bij Antoniushove is de stichting 
overgegaan in een nieuwe stichting ‘Tafeltje Dekje 
Oost Gelre’. Deze nieuwe Stichting gaat samenwer-
ken met Apetito en 't Zwaantje. Apetito levert de 
maaltijden en 't Zwaantje slaat ze op, maakt ze warm 
en doet ze in warmhoud-boxen. Vrijwilligers bezor-
gen de maaltijden. 
 

 
 

Omdat bij het opheffen van de ‘oude’ stichting er een 
gunstig saldo overbleef en men altijd met veel goede 
zorgen is ontvangen in onze Johanneshof wilde men 
graag een gift doneren aan de kerk.  
 

Bertus Hakvoort (voorzit-
ter) en Arnold van der 
Linden (penningmeester) 
overhandigden een che-
que, met het prachtige 
bedrag van € 2000,- aan 
Sjors Tamminga als voor-
zitter van de kerkenraad 
en Flip de Bruijn namens 
de beheerdersgroep (v.l.n.r. op de foto). 
 

Verder waren Ds. Hans Hinkamp  en Frits Schutten, 
namens de diaconie, aanwezig. (Beide laatstgenoem-
den staan niet op de foto). Stichting Helpende Hand: 
Heel hartelijk dank! De gift zal zeker een goede be-
stemming krijgen. 
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Voor het eerst zou ik gelovig willen zijn 
 
Vertrouwen  
Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis 
dat ik niet met God ben opgevoed zoals mijn colle-
ga’s. 

 
‘Lieve Sint, mag ik astoeblievt Piet worden?” Afgelo-
pen december vond ik een tekening van mijn zesjari-
ge zoontje met daarop deze tekst. Hij wilde niets 
liever dan Piet worden en om zijn wens kracht bij te 
zetten, oefende hij het pietenvak vol overgave. Hij 
zeulde wekenlang met een juten zak op zijn rug en 
perfectioneerde zijn klimkunsten op de Volvo van de 
buren. Zij zagen een buurettertje, maar ik zag mijn 
zoontje vol overgave vertrouwen op de onschend-
baarheid van het ‘pietzijn’. Een vertrouwen waarnaar 
ik in deze apocalyptische tijden alleen maar kan ver-
langen. En een vertrouwen dat slechts lijkt weggelegd 
voor de gelovigen onder ons. 

Ruim twee jaar geleden begon ik als niet-gelovige 
stagiaire bij de Evangelische Omroep. Inmiddels werk 
ik al een tijd op de redactie van NieuwLicht, een opi-
nieprogramma voor christenen. Sinds kort is dat een 
‘vitale baan’, aangezien we net als alle andere media 
berichten over het coronavirus. Maar dan vanuit 
christelijk perspectief en christelijk vertrouwen. We 
schrijven over kerkelijke hulpinitiatieven aan corona-
patiënten, over christelijk zorgpersoneel en over hoe 
online kerkdiensten als paddenstoelen uit de grond 
schieten. En wat me opvalt is het vertrouwen dat 
onder al deze goedgelovigen heerst. 
Met een auto-immuunziekte en een milde vorm van 
astma loop ik een verhoogd risico. De wetenschap 
dat de helft van de bevolking het virus zal krijgen en 
dat de echte grote uitbraak nog moet komen, ont-
neemt me letterlijk de adem. Welke kant valt het 
kwartje op voor mij? En als het dan de verkeerde 
kant op rolt, wat zijn dan mijn kansen? 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben al een paar keer opgenomen geweest met 
long- en hartproblemen, omdat mijn lichaam niet 
krachtig genoeg was zichzelf te genezen. Desondanks 
heb ik altijd vertrouwen gehouden. Nu wankelen alle 
zekerheden als nooit tevoren en zou ik willen dat ik 
kon geloven zoals mijn collega’s dat doen. 

Een vriend van mij was als militair in Bosnië en Af-
ghanistan. Hij vertelde me dat oorlogvoeren minder 
eng is dan het onzichtbare gevaar dat ons nu be-
sluipt. In de oorlog heb je tactische zetten en een 
aanvalsplan voor een duidelijke vijand. Nu kan je niet 
anders dan schuilen. Hopen dat je zonder al te veel 
kleerscheuren uit de strijd komt. Het niets kunnen 
doen, maar slechts hopen op een goede afloop, geeft 
een gevoel van totale ontheemding. 

Vorige week luidden de kerkklokken als teken van 
hoop en troost. Misschien juist wel voor alle ongelo-
vigen en zoekenden in het land die – net als ik – niet 
goed weten wat te doen met deze onstuurbare situa-
tie. Voor het eerst zou ik willen geloven zoals mijn 
EO-collega’s. Het vertrouwen voelen dat je in bodem-
loze tijden als deze gedragen wordt. Dat er een God is 
die voor je zorgt en je beschermt. Het vertrouwen dat 
wanneer het coronavirus sterker zal zijn dan mijn 
immuunsysteem, er nog altijd het eeuwige leven is. 
Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis 
dat ik niet met God ben opgevoed. 

Misschien moet ik gaan doen wat mijn zoontje deed; 
geloven en vertrouwen. Me net als mijn collega’s 
beschermd voelen. Ik kan haast niet anders dan bid-
den en vragen of ik „astoeblievt ook in God mag ge-
loven”. Want is dat niet het enige wat overblijft in 
tijden als deze? 

                      Marieke Gouka  
(in  de  NRC) 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/06/ik-ben-niet-gelovig-maar-ik-heb-veel-geleerd-van-de-eo-a1609177
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/06/ik-ben-niet-gelovig-maar-ik-heb-veel-geleerd-van-de-eo-a1609177
https://nieuwlicht.eo.nl/
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Geloof is als een fiets. 
 
De AKZ dienst (Anders kerk Zijn) van zondag 23 fe-
bruari stond in het teken van de 33-jarige vriend-
schapsband met de Kirche zum Heiligen Kreuz in He-
rold (Thum) in het voormalig Oost-Duitsland. Ver-
schillende talen, verschillende culturen en toch ge-
bonden door geloof. Het zingen vandaag was ook net 
iets anders dan  anders, namelijk enkele coupletten 
in het Duits. “Gib mut zum Händereichen, zur Rede, 
die nicht lügt, und mach aus uns ein Zeichen dafür, 
dass Friede siegt”. Geef ons de kracht en de moed om 
elkaar de hand te reiken waar er meningsverschillen 
zijn, zo kunnen we ook vrede zelf bewerkstelligen. 
Tien kerkleden uit Herold hadden een schitterende 
videoboodschap opgenomen, speciaal voor hun Lich-
tenvoordse vrienden. Ze verheugen zich nu al enorm 
op het bezoek dat zij in september 2020 zullen bren-
gen aan Lichtenvoorde! 
 
Met op de achtergrond het veelzeggende lied “Over 
de Muur” van Klein Orkest, konden we op get grote 
scherm zien hoe de contacten tussen Herold en Lich-
tenvoorde tot stand kwamen. Jan Gillissen en Jan 
Scholten startten vanuit de kerk in Lichtenvoorde 
halverwege de jaren ’80 een vriendschapscontact 
met het Oost-Duitse dorpje. In de atlas van de kin-
deren was er geen ‘over de muur’. Daar hield de 
kaart op bij het ijzeren gordijn. Daarbuiten was het 
gewoon wit, daar bestond niets. Zo werden zij opge-
voed, de wereld lag in het oosten. Het begon met 
brieven schrijven, brieven die werden gecontroleerd 
door de Stasi. Men moest dus zeer zorgvuldig zijn 
met wat er opgeschreven werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het eerste bezoek aan Herold was overweldigend! In 
de eerste plaats waarop men de grens over moest, 
langs enorme wachttorens. In het huishoudboekje bij 
het gastgezin moest worden genoteerd wanneer je 
arriveerde en weer vertrok, dit werd streng gecontro-
leerd. Vrij praten in het Oost-Duitse gastgezin was 
geen gewoonte. Men wachtte tot de kinderen naar 
bed waren, zodat zij op school niet zouden worden 
uitgehoord. Het was echt uitkijken geblazen, je wist 
tenslotte nooit wie er lid van de Stasi was. Ook fami-
lies onderling hadden altijd een zweem van argwaan 
naar elkaar. Op een bepaald moment mocht één van 
de Oost-Duitsers bij gratie op familiebezoek in het 
westen, en was dus in de gelegenheid om ook heel 
even het gastgezin in Lichtenvoorde te bezoeken. Een 
zeer bijzondere en emotionele ervaring voor beiden.  
 
In de Duitse brieven in het jaar 1989 was te voelen 
dat er iets stond te gebeuren. Wat was de verrassing 
bij beide kerkgemeenten groot toen op 9 november 
1989 de muur viel!  
Geloven in de DDR was niet gemakkelijk. Als zoon van 
een dominee bijvoorbeeld, was studeren aan de uni-
versiteit uitgesloten. Veel andere Nederlandse kerken 
stopten de vriendschapsband met hun Duitse part-
nergemeente na 25 jaar. Tijdens het 30-jarig jubileum 
in 2017 werd hier ook in Lichtenvoorde over gedis-
cussieerd. Aan beide kanten van de grens, zowel in 
Herold als hier vond men dat het door moest gaan. 
De contacten waren en zijn nog steeds waardevol. 
Discussies en thema’s die tijdens de bezoeken aan 
bod komen betekenen voor beide partijen een ver-
dieping van het geloof.  
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Vanaf het begin zijn de contacten gebaseerd op ge-
lijkwaardigheid, de basis waaruit iets moois is ge-
groeid. Het heeft een ruimere blik op de wereld ge-
geven, aan beide zijden van de grens. Als je mensen 
persoonlijk kent, ben je niet zo gauw geneigd elkaar 
te bestrijden.   
 
Het Sjaloom Chaverim (Vrede Vrienden) werd, onder 
leiding van Johan Meerdink, prachtig in canon gezon-
gen door de cantorij en bezoekers. De Duitse taal 
bleek ook nu wederom geen enkel probleem. Wat 
een prachtig traditioneel Israëlisch lied is dit toch!  
 

 
 
Hans Tornij gaf duidelijkheid over die fiets voor in de 
kerk (volgens dominee Hinkamp nog afkomstig van 
Tieltjes). De protestantse kerk in Duitsland heeft al-
tijd een jaarspreuk (Jahreslosung Marcus 9 –Vers 24). 
Je wordt aan het denken gezet over de tekst. De bij-
behorende toelichting maakt dit jaar gebruik van de 
fiets (das Fahrrad) als metafoor. Het geloof is als een 
fiets God, ik heb kracht nodig en uithoudingsver-
mogen om aan de eindstreep te komen. Je wordt 
uitgedaagd iets met de tekst te doen. Dat die uitda-
ging deze zondag resulteerde in een fiets voor in de 
kerk, dat hadden ze in Herold vermoedelijk niet ver-
wacht! De fiets was prachtig versierd met tulpen, 
weer een bijzondere creatie van Carolien. Bij het ver-
laten van de kerk kregen alle bezoekers één van de 
tulpen en ook een ansichtkaart. Deze kon tijdens de 
koffie beschreven worden met een persoonlijke groet 
voor Herold. Hans Tornij gaat deze versturen naar de 
kerk in Herold.  

                                                Janette van Egten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niets meer gewoon 
 
Zoals na ieder feest  
eerst maar eens ruimen.  
De resten van de maaltijd, 
't bloemenkruis,  
en dan, nou ja, dan wordt  
het weer gewoon. 
 
Zoals na ieder feest  
de draad weer opgepakt. 
De dagelijkse dingen  
dienen zich weer aan. 
Gewoon zoals elk jaar 
weer verdergaan. 
 
Nee niet gewoon. 
Niets meer gewoon na Pasen.  
Een wonder heeft je 
van je bed gelicht.  
 
Nooit zal je meer  
gewoon de dag ingaan.  
Na Pasen ben je  
als een wonder opgestaan. 
         marja 
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 Collectes via Givt 
 

We waren er al langer mee bezig: de mogelijkheid om 
bij de kerkdiensten een bijdrage te kunnen geven aan 
de collecte door een app op de mobiele tele-
foon. Het zijn niet alleen jongeren die hiervan 
gebruik maken! 
 

Het gebruik van Givt en het bankrekeningnummer 
aan het einde van dit artikel is uitsluitend bedoeld  
voor collectes en niet voor andere giften en 
betalingen!  
 

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfspre-
kend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigen-
lijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met 
een pinpas of je smartphone betalen. Met dit in ge-
dachten is Givt ontstaan. 
 

Givt maakt het mogelijk aan de collecte te geven 
zonder contant geld, of bij het volgen van de kerk-
diensten via kerkdienstgemist. Givt wordt al in meer 
dan 150 andere kerken gebruikt en ook een aantal 
stichtingen en goede doelen maken er al gebruik van. 
 

Wat heb je nodig? 
Om te geven met Givt heb je alleen een smartphone 
nodig (Android of Iphone) met daarop de Givt-app. Je 
kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en 
meteen beginnen met geven. De verdere registratie 
kan je op een later moment afronden. Bij je registra-
tie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (zoals je 
adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook 
geef je een machtiging af om je gift van je rekening te 
laten afschrijven. Je krijgt hierbij een code van Givt 
toegestuurd om de inschrijving af te ronden.  
 

De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit 
proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op 
Google Play naar Givt of ga naar via internet naar:  
www.givtapp.net/download. 
 

Givt is betaalverkeer en dat betekent dat er transac-
tiekosten aan verbonden zijn. Die kosten worden 
ingehouden van je gift en bedragen 4,5% per gegeven 
Euro. Als je telefoon een internetverbinding heeft 
kun je zien of de gift gelukt is. Het is dan ook mogelijk 
een gift te annuleren (binnen een kwartier na het 
geefmoment). 
 

Hoe werkt het? 
De kerkdiensten vanuit de Johanneskerk zijn te vol-
gen en terug te kijken op kerkdienstgemist.nl onder 
de naam PKN Lichtenvoorde. Je kunt ook direct naar 
onze kerk via deze link:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061 
 

Op het beeld staat een af-
beelding ‘Geef met Givt’.  

Als je hier op klikt opent er een extra scherm.  

Dit ziet er ongeveer zo uit:  
 

 
 

Open de Givt-app op de mobiele telefoon. Hieronder 
zie je twee afbeeldingen uit de app. De afbeelding 
links krijg je als eerste in beeld. Hier kun je ingeven 
hoeveel je wilt geven. Als je op ‘volgende’ klikt krijg je 
de afbeelding rechts. Hier kun je de optie aanklikken 
‘QR-code’. Scan dan de QR-code in op het beeld van 
kerkdienstgemist (zie boven) en dan komt het goed. 
 

Overigens houdt de app zelf al je giften (ook aan an-
dere doelen) bij en aan het eind van het jaar kun je 
een overzicht downloaden om te gebruiken voor de 
aftrek van de inkomstenbelasting. Wel zo handig! 
 

 
 

Je kunt ook kiezen voor ‘Lijst’ en vervolgens kiezen 
voor PKN Lichtenvoorde. Je kunt op deze manier ook 
buiten de kerkdiensten om een gift over maken. 
 

Voorlopig bij de kerkdiensten één collecte 
Om het niet te lastig te maken is er bij de kerkdien-
sten via kerkdienstgemist de komende tijd gekozen 
voor één collecte. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en 
de ‘aanvullende collecte’.  
 

Kan ik ook geven zonder app? 
Gelukkig is het voor iedereen die liever geen app wil 
gebruiken ook mogelijk om een gift over te maken. 
Hiervoor is het volgende bankrekeningnummer  
beschikbaar: NL37 RABO 0373 7245 78. 
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Paasverhaal (woord vooraf) 
 
In de tijd voor Kerst is het een begrip: het Kerstver-
haal. In lijn van deze traditie plaatsen we in deze Op 
Weg een Paasverhaal. 
 

Het verhaal is geschreven door Selma Ottilia Lovisa 
Lagerlöf (20 november 1858 - 16 maart 1940). Ze was 
een Zweeds schrijfster, die vooral bekend is gewor-
den door haar kinderboek Nils Holgerssons wonder-
bare reis door Zweden. In 1909 ontving ze de Nobel-
prijs voor de Literatuur en in 1914 werd ze lid van het 
comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent: 
de Zweedse Academie. 
 

Ze woonde in de plaats Sunne, waar twee hotels naar 
haar zijn vernoemd. In haar voormalige woonhuis in 
Mårbacka (nabij Sunne) is tegenwoordig een museum 
gevestigd. Sinds 1991 staat haar portret op het bank-
biljet van 20 Zweedse kronen.  
 

Hoe het roodborstje aan haar rode veren komt 
Het was in de tijd dat God de wereld schiep, toen hij 
niet alleen hemel en aarde maakte, maar ook alle 
dieren en gewassen en hun tegelijkertijd een naam 
gaf. Er zijn veel verhalen uit die tijd, en als men die 
kende, zou men ook in staat zijn alles in de wereld, 
wat men nu niet kan begrijpen, te verklaren. 
 

Nu gebeurde het op een dag dat God in het paradijs 
de vogels zat te schilderen en dat de verf in de verf-
potten opraakte, zodat de distelvink zonder kleur 
gebleven zou zijn, als God niet alle penselen aan 
diens veren had afgeveegd. 
 

Toen kreeg ook de ezel zijn lange oren, omdat hij de 
naam die hij gekregen had maar niet kon onthouden. 
Zodra hij een paar stappen op de wei in het paradijs 
zette, vergat hij zijn naam. Al driemaal was hij terug-
gekomen om te vragen hoe hij heette en God werd 
wat ongeduldig, pakte hem bij beide oren en zei: "Je 
naam is ezel, ezel, ezel!" En terwijl hij dat zei, trok hij 
de oren van het dier een stukje omhoog, zodat het 
beter zou horen en onthouden wat hem gezegd 
werd. 
 

Op die dag werd ook de bij gestraft. Want zodra de 
bij geschapen was, begon ze onmiddellijk honing te 
verzamelen en alle mensen, die merkten hoe heerlijk 
de honing geurde, kwamen aangelopen om te proe-
ven.  
 
 
 
 
 
 
 

Maar de bij wilde alles zelf houden en joeg met haar 
giftige angel iedereen weg, die om honing kwam. Dat 
zag God en onmiddellijk riep hij de bij bij zich om haar 
te straffen. "Ik heb je de gave geschonken om honing 
te verzamelen, het mooiste wat er in de schepping 
is," zei God. "Maar daarom heb ik je nog niet het 
recht gegeven om hardvochtig tegenover je naaste te 
zijn. Onthoud dus maar goed dat je moet sterven, als 
je iemand steekt, die je honing wil proeven." Ja, er 
gebeurden die dag allerlei wonderlijke dingen. Zo 
werd de krekel blind en verloor de mier haar vleugels. 
 

God, groot en vriendelijk, was de hele dag druk bezig 
te scheppen en in 't leven te roepen. En tegen de 
avond kwam het in hem op om een kleine, grauwe 
vogel te maken. "Onthoud goed dat je naam rood-
borstje is," zei God tegen de vogel, zette hem op zijn 
hand en liet hem vliegen. 
 

Maar toen de vogel een poosje had rondgevlogen en 
de mooie aarde had bekeken, wilde hij ook zichzelf 
wel eens bekijken. Toen zag hij dat hij helemaal grijs 
was, tot zijn borst toe. Roodborstje keerde en draaide 
en spiegelde zich in het water, maar hij kon geen 
enkele rode veer ontdekken. 
 

De vogel vloog terug naar God, die daar zacht en 
vriendelijk zat, terwijl de vlinders, die uit zijn hand te 
voorschijn kwamen, om zijn hoofd vlogen.  

 
Duiven kirden op zijn schouders en uit het veld om 
hem heen bloeiden rozen, leliën en duizendschonen 
op. Het hart van de kleine vogel bonsde hevig van 
angst. Toch vloog hij in lichte bogen steeds dichter 
naar God toe en uiteindelijk ging hij op diens hand 
zitten. 
 
God vroeg wat hij wenste. "Ik wil u maar één ding 
vragen," zei de kleine vogel. "Wat wil je weten?" 
vroeg God. "Waarom moet ik roodborstje heten, als 
ik van mijn snavel tot de punt van mijn staart hele-
maal grauw ben? Waarom word ik roodborstje ge-
noemd, als ik geen enkele rode veer bezit?" Het vo-
geltje zag God smekend aan met zijn zwarte oogjes 
en draaide heen en weer. Om zich heen zag hij fazan-
ten, helemaal rood met wat goudstof besprenkeld, 
papegaaien met weelderige rode halskragen en ha-
nen met rode kammen, om nog maar te zwijgen van 
vlinders, goudvissen en rozen. 
 



15 

 

 

Natuurlijk dacht hij eraan hoe weinig er maar nodig 
was - maar één druppeltje verf - om hem tot de 
mooie vogel te maken, waar zijn naam bij paste. 
 
"Waarom moet ik roodborstje heten, terwijl ik hele-
maal grijs ben?" vroeg de vogel opnieuw. En hij ver-
wachtte dat God zou zeggen: "Ach, vriendje, ik zie dat 
ik vergeten heb je borstveren rood te schilderen, 
wacht maar even, dan is het zo klaar." Maar God 
lachte alleen maar stil en zei: "Ik heb je roodborstje 
genoemd en roodborstje zul je heten. Maar je moet 
zelf maar zien, dat je je rode borstveren verdient." 
Toen hief God zijn hand op en liet de vogel opnieuw 
uitvliegen. 
 

In diep gepeins vloog de vogel in het paradijs rond. 
Wat zou een kleine vogel als hij kunnen doen om zich 
rode veren te verwerven? Het enige wat hij kon be-
denken was in een doornstruik te gaan wonen. Daar-
om begon hij een nest te bouwen tussen de stekels 
van een dichte doornstruik. Het was alsof hij ver-
wachtte, dat een rozenblad zich bij zijn keel zou vast-
zetten en die zou kleuren. 
 

Een oneindige hoeveelheid jaren was verstreken 
sinds die dag, de heerlijkste ter wereld. Sindsdien 
hadden mensen en dieren het paradijs verlaten en 
zich over de aarde verspreid. De mensen hadden 
inmiddels geleerd om het veld te ontginnen en de zee 
te bevaren. Ze hadden zich kleren en versierselen 
aangeschaft en al lang geleden geleerd om grote 
tempels en machtige steden te bouwen, zoals Thebe, 
Rome en Jeruzalem. 
 

Toen brak een nieuwe dag aan, die ook lang herdacht 
zou worden in de geschiedenis van de aarde. Op de 
morgen van die dag zat vogel Roodborst op een klei-
ne, kale heuvel buiten de muren van Jeruzalem te 
zingen voor zijn jongen, die midden in een lage 
doornstruik in een nestje lagen. Het roodborstje ver-
telde zijn kleintjes over de wonderbare dag van de 
schepping en hoe hij zijn naam had gekregen, net 
zoals alle roodborstjes hadden gedaan vanaf het eer-
ste, dat Gods woord had gehoord en was opgevlogen 
van zijn hand. 
 

"En kijk nu toch eens," besloot hij treurig. "Zoveel 
jaren zijn verstreken, zoveel rozen hebben gebloeid 
en zoveel jonge vogels zijn uit hun ei gekropen, sinds 
de dag van de schepping, dat niemand ze kan tellen 
en nog altijd is het roodborstje een kleine, grijze vo-
gel. Het is hem nog steeds niet gelukt zijn rode borst-
veren te verwerven." De jongen sperden hun snavel 
wijd open en vroegen of hun voorvaderen niet ge-
probeerd hadden iets groots te verrichten, om zo die 
onschatbare rode kleur voor zich te winnen. 
 

"We hebben alles gedaan wat we konden," zei het 
vogeltje, "maar alles is mislukt. Meteen al het eerste 
roodborstje ontmoette eens een andere vogel, die 
sprekend op hem leek en waarvan hij meteen zoveel 
begon te houden, dat hij zijn borst voelde gloeien. 
Och, dacht hij toen, nu begrijp ik het! Het is de be-
doeling van God, dat ik met zoveel warmte zal lief-
hebben, dat mijn borstveren rood worden door de 
gloed van de liefde, die in mijn hart woont. Maar het 
lukte hem niet, zoals het niemand na hem lukte en 
zoals het ook jullie niet zal lukken." De jongen tjilpten 
bedroefd en begonnen er al over te treuren, dat die 
rode kleur nimmer hun donzige borstjes zou sieren. 
 

"Ook op het zingen hebben wij onze hoop gevestigd," 
zei de oude vogel nu in lange, gerekte tonen. "Met-
een al het eerste roodborstje zong zo, dat zijn borst 
van verrukking zwol en hij opnieuw begon te hopen. 
Ach, dacht hij, het is de zangersgloed, die in mijn ziel 
woont, die mijn borstveren rood zal verven. Maar het 
lukte hem niet, zoals het niemand na hem lukte en 
zoals het ook jullie niet zal lukken." Opnieuw klonk 
een droevig gepiep uit de halfnaakte keeltjes van de 
jongen. 
 

"We hebben ook gehoopt op onze moed en onze 
dapperheid," zei de vogel. "Meteen al het eerste 
roodborstje streed dapper met andere vogels en zijn 
borst vlamde van strijdlust. Ach, dacht hij, mijn borst-
veren zullen rood worden van de strijdlust die in mijn 
hart gloeit. Maar het lukte hem niet, zoals het nie-
mand na hem lukte en zoals het ook jullie niet zal 
lukken." De jongen piepten heel moedig, dat ze toch 
wilden proberen het voorrecht te verwerven, waar-
naar het roodborstje al die lange jaren had verlangd. 
Maar de oude vogel antwoordde hun droevig, dat dit 
onmogelijk was. Hoe konden zij die hoop koesteren, 
waar vele uitstekende voorvaderen het doel niet 
hadden kunnen bereiken? Wat konden ze meer doen 
dan zingen, liefhebben en vechten? Wat konden... 
 

De vogel hield midden in die zin op, want uit een van 
de poorten van Jeruzalem kwam een menigte men-
sen naar buiten en iedereen liep snel naar de heuvel, 
waar de vogel zijn nest had.  
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Het waren ruiters op trotse paarden, krijgslieden met 
lange speren, beulsknechten met hamers en spijkers, 
waardig voorttrekkende priesters en rechters, hui-
lende vrouwen, maar vooral een troep wild rond-
springend, loslopend volk, een afschuwelijk schreeu-
wende bende straatslijpers. Een klein grijs vogeltje 
zat trillend op de rand van zijn nest. Het was bang dat 
de doornstruik ieder moment vertrapt en zijn jongen 
gedood zouden worden. 
 

"Wees voorzichtig!" riep hij de weerloze diertjes toe. 
"Kruip dicht bij elkaar en wees doodstil. Er komt een 
paard aan, dat dwars over ons heen zal gaan, en een 
soldaat met sandalen met ijzeren zolen. Er komt een 
hele woeste bende aanstormen." Opeens hield de 
vogel op met waarschuwen en bleef doodstil zitten. 
Bijna vergat hij het gevaar waarin hij verkeerde. 
 

Plotseling sprong hij in het nest en spreidde zijn vleu-
gels over zijn jongen uit. "Nee, dit is al te vreselijk," 
zei hij, "ik wil niet dat jullie dit zien. Daar komen drie 
misdadigers aan, die gekruisigd moeten worden." En 
hij spreidde zijn vleugels nog verder uit, zodat de 
jongen niets konden zien. Ze hoorden alleen de dreu-
nende hamerslagen, de jammerkreten en het wilde 
gejoel van het volk. 
 

Met ogen groot van ontzetting volgde het roodborst-
je het hele schouwspel, terwijl hij niet in staat was 
zijn blik van de drie ongelukkigen af te wenden. 
 

 

"Wat zijn de mensen wreed," zei de vogel na een 
poosje. "Het is hun nog niet genoeg die arme schep-
sels aan het kruis te nagelen. Nee, ze hebben op het 
hoofd van die ene ook nog een kroon van scherpe 
doornen gezet." 
 

"Ik zie dat de doornen zijn voorhoofd hebben ver-
wond, zodat zijn bloed vloeit," ging hij voort. "En die 
man is zo kalm en kijkt met zulke zachte ogen om zich 
heen, dat iedereen wel van hem moet houden. Het is 
alsof een pijl mijn hart doorboort, nu ik hem zie lij-
den." Het vogeltje begon steeds meer medelijden te 
krijgen met de man die de doornenkroon droeg. 
 

Als ik mijn broeder de arend was, dacht hij, zou ik de 
spijkers uit zijn handen rukken en met mijn sterke 
klauwen iedereen op de vlucht jagen, die hem pijnigt. 
Toen hij zag hoe het bloed langs het voorhoofd van 
de gekruisigde vloeide, kon hij niet langer stil in zijn 
nest blijven zitten. Ook al ben ik klein en zwak, toch 
kan ik wel iets voor die arme gemartelde doen, dacht 
de vogel, verliet het nest en steeg op in de lucht, 
waarbij hij grote kringen rond de gekruisigde be-
schreef. Hij zweefde verschillende keren om hem 
heen zonder dichterbij te komen, want hij was een 
schuwe, kleine vogel, die het nog nooit gewaagd had 
dicht bij een mens te komen. 
 

Langzamerhand vatte hij moed, vloog naar hem toe 
en trok met zijn snavel de doorn uit, die in het voor-
hoofd van de gekruisigde was gedrongen. En terwijl 
hij dit deed, viel een druppel bloed van de gekruisig-
de op de borst van de vogel. De druppel breidde zich 
snel uit en kleurde al zijn tere borstveertjes. 
 

 
 

De gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de 
vogel toe: "Door uw barmhartigheid hebt u nu ver-
worven, waar uw voorvaderen sinds de schepping 
van de wereld naar gestreefd hebben." Zodra de vo-
gel in zijn nest terugkwam, riepen zijn jongen hem 
toe: "Uw borst is rood, uw veren zijn roder dan ro-
zen!" - "Dat is alleen maar een druppel bloed van het 
voorhoofd van die arme man. Die verdwijnt zodra ik 
me in een beek of een heldere bron baad." Maar hoe 
het vogeltje ook baadde, de rode kleur week niet 
meer van zijn borst. 
 

En toen zijn jongen volwassen waren, vertoonden 
ook hun borstveren die schitterend rode kleur, zoals 
die tot op de dag van vandaag op de keel en de borst 
van ieder roodborstje te zien is. 
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P.V.G. Seniorenmiddag  
 
Op maandag 11 maart opende mevrouw T. de Bruijn 
de ouderenmiddag met een hartelijk welkom aan alle 
aanwezigen alsmede aan onze gastspreker deze dag  
de heer  G. Rougoor.   
Zij las uit Joh. 1: vers 6  “Goddelijk Licht”, gevolgd 
door het samen zingen van een lied.  
Hierna kregen de aanwezigen informatie over de 
laatste ouderenmiddag voor de zomerstop. Deze is 
gepland op 25 mei a.s. bij de zelfde locatie als vorig 
jaar: “ Kaasboerderij Weenink” in Lievelde.   
Iedereen kreeg de gelegenheid om zich hiervoor aan 
te melden tijdens de pauze. De bijdrage per persoon 
is  € 20,00. 
De heer Rougoor kreeg vervolgens het woord en be-
gon te vertellen over de natuur in zijn achtertuin.  De 
eigen ervaring met het ecologisch tuinieren is zijn 
passie. We zien de beelden en mogelijkheden om de 
natuur  zelf het werk te laten doen. Alle mogelijke 
inzet van het  gebruiken van de natuur gebeurt om zo  
voordeel te hebben van deze biodiversiteit. Het ge-
bruik van eigen compost geeft ook veel voordelen. 
Door de beplanting overal door te voeren ontstaat er 
weinig onkruid waardoor er veel minder werk  te 
doen is. Door de begroeiing in de herfst te laten staan 
vormt deze een prima beschutting voor de planten. 
Ook bescherming voor een zeer koude winter is 
daardoor aanwezig. De natuur zo veel mogelijk zijn 
gang laten gaan is een voordeel voor veel planten en 
ook voor de dieren. De vogels voelen de bescherming 
van veel takken en bladeren als een prima plek om te 
overwinteren. Al deze gegevens en beelden zijn een 
duidelijke aanwijzing dat het ook zo is. Prachtige 
beelden van een tuin die vol staat met schitterende 
bloemen en bomen.  
 
In een korte pauze konden we genieten van een kop-
je koffie of thee. Soms ook even een praatje met 
tafelgenoten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna volgden  nogmaals mooie beelden over de 
noodzaak van water in de omgeving van de tuin. Dat 
kan een vijver of een slootje zijn. Veel verschillende 
planten en dieren waren er te zien.  Er zaten kikkers, 
padden en salamanders in. Ook vlogen er libellen, 
een reiger probeerde brutaal een visje te pakken.   

De heer Rougoor had zoveel kennis van de natuur 
dichtbij huis waardoor er door de aanwezigen steeds  
vragen kwamen over hun eigen tuin. Hij liet ons ook 
een tekening van een nestkastje zien om zelf te ma-
ken. Geen moeilijke klus vond hij. In zijn eigen tuin 
waren uilen aan het broeden geweest vorig jaar en  
het prachtige resultaat: zeven jongen!! Dit kwam 
volgens hem doordat er in dat jaar veel muizen wa-
ren geweest en daardoor meer dan voldoende voed-
sel. In een tuin horen ook egels vond hij. Ze zorgen 
voor het evenwicht om  onder ander de de vele slak-
ken op te eten. Zo wordt het probleem van te veel 
aan slakken op een natuurlijke manier opgelost. Er 
zijn in de natuur altijd weer mogelijkheden om het 
zelf op te lossen.  
Een insecten-hotel bijvoorbeeld is al niet bijzonder 
meer. Je ziet ze overal te koop. Maar ook die is ge-
makkelijk zelf te maken. Het heeft een belangrijke 
functie voor alle insecten die nodig zijn om de bloe-
men te bestuiven.  
We hebben genoten van de verhalen van deze bevlo-
gen tuinliefhebber. Ook fijn dat hij de vragen die er 
kwamen steeds ging beantwoorden. 
Het was een prima voorproefje van de lente die in 
aantocht is. We kijken er allemaal naar uit. 
Ondanks de dreiging  van het coronavirus is dit toch 
een fijn  vooruitzicht.   
Met een hartelijk dank aan de heer Rougoor  voor 
deze interessante en leerzame middag beëindigde 
onze voorzitster mevrouw De Bruijn de middag en 
wenste alle aanwezigen wel thuis. 
 
 
Belangrijk bericht voor alle PVG-medewerkers!! 
Er zullen vanaf heden geen vergaderingen meer 
zijn. 
 
 
Namens alle medewerkers van de PVG willen wij 
iedereen  heel veel sterkte toewensen met alle  
gevolgen van het coronavirus.  
 
Wij hopen u weer snel op onze middagen te zien. 
Zodra dit  mogelijk en veilig is hoort u van ons via het 
kerkblad “Op  Weg “  
                                               
         Annie Bosman (secr. PVG) 
 
 
 
    
 
 
 

  Alle PVG-middagen tot  
de zomer gaan niet door.                            
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Geleuf ’t no maor              

De Baeze 

Veur diegenen wiet iets minder good plat könt, zal ik 
veuraf effen wat uutleggen  Ne 'baeze' is zoiets  as ne 
baasachtige vrouwe.  Zonne vrouw neumt ze bi-j ons 
ok wal ne 'krinte'  of  in 't Engels: ne 'bitch'.  
Dizzen titel geldt allene veur vrouwleu. 't Gekke is 
da'k neet zo gauw een echt  plat woord veur ne 
bazigen keerl kan bedenken. I-j zollen d'r haost ne 
conclusie uut können trekken maor ik zeg niks. 

 

Noo 't verhaal: 

Gisteren kwam ik Johan teggen op de fietse. Hee had 
zo te zeen gin haost. Hee fietsen op zien gemak een 
gat in de locht.  

Johan hef dan ook tied zat, want een jaor of twee 
gelaene kon Johan endeleke  met de VUT. Jaoren had 
hee naor dat moment uut-ekekken, want 't wark ston 
'm op 't leste steeds meer teggen. Ton de overheid de 
pensioenlaeftied optrok was Johan daor wal veertien 
dagen van slag van.  't Lek wal asof dee 
langverwachte vri-jheid jo nooit  kwam. Maor 
endeleke was 't dan zowiet. Met ne afscheidsbi-
jeenkomst in de kantine worden Johan bedankt veur 
zienen inzet. Hee  kreg ne duftegen vere in de konte 
en ok een golden horloge. De anwezege collega’s 
kekken um zich hen, um te kieken of ze d'r nog gauw 
ene konnen drinken, want 't was vri-jdagmiddag en 
zee wollen op huus an. En eigenlek wol Johan ok niks 
lever. Weg van dizze schijnvertoning, weg van dizze 
verplichting. Johan wol vri-j waen en vanaf morgen 
was hee de rest van zien hele laeven vri-j.  
 

Wi-j bunt noo twee jaor wieter en Johan kent neet 
meer anders as 'vrijheid , blijheid'. mmmmmmmmm 
Toen Johan mien zag, sprong e van de fietse um een 
präötjen te können maken. Ik had 'm al ne helen tied 
neet meer ezene dus ik vroge an 'm hoo of 't ging noo 
at e neet meer naor 't wark hoven. mmmxxxxxmm 
 

'Ach ja, wat za'k d'r ow van zeggen.  Ik mosse d'r 
gruwelek an wennen, mo'k eerlek zeggen' zei hee. 'Ik 
had d'r gruwelek naor uut-ekekken, neet meer van 
alles motten, en vri-j te waen. Te gaon en te staon 
waor  ik wille. Ik wazze allene één ding vergetten, en 
dat was te bedenken wa'k met al dee vri-jheid zol 
gaon doon.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm   
't Eerste half jaor he'k eerlek 
gezegd niks anders edaone as 
in den luien stool zitten, 
koffiedrinken, krante laezen 
en televisie kieken. 

 

Ik begon mien drok te maken ovver van alles en nog 
wat, waor of ik eerder gin tied veur hadde. Daorbi-j 
worden ik een betjen kritisch en zoer. Tut op ne kere 
miene vrouwe zei : 'Zo  wi'k neet old worden met ow.  
Ik gef ow twee waeke de tied um iets zinnigs te doon 
met ow laeven, en anders  dan zeuk ow maor 'n 
ander huus.  Zo gao ik neet met ow wieter!' 't Was 
effen stille en toen  zei Johan; 'Ja, 't is ne baeze,  
miene Thea.' Ik mozze oppassen da'k neet 
bevestigend knikken. 'Maor dee baeze had wal geliek' 
ging Johan wieter en hee gräölen d'r 'n betjen bi-j . 
'De eerste zes maond  van mienen  VUT is een  
verloren tied ewest. Ik heb niks met miene vri-jheid 
edaone. En ik had d'r nog wal zo naor 
verlangd.'mmmmmmmmmmmm 
Ik vroge: 'En noo dan he'j owwe baeze nog? '  Johan 
lachen en zei: 'Jao, zee is d'r nog.  Maor zee had groot 
geliek.  Vri-jheid is iets moois, maor i-j mot d'r wal 
good met ummegaon anders he'j d'r niks an. Dan 
wordt 't ne last. Ik doo noo  vri-jwilligerswark veur 
olderen en alleengaonden, zoat ze dat zo mooi 
neumt.  En dan he'k mien nog wat  hobbys ezocht…'  
Johan kek  zo langs mien hen en mompeln zoiets in 
zichzelf; 'Ja 't is ne baeze….'. Ik dee maor of ik dat 
neet eheurd  had. 

'Kiek' zei Johan: 'Vri-jheid is pas weerdevol a'j wat 
positiefs met dee vri-jheid doot. Anders kump d'r 
trammelant, zoas bi-j mien en Thea.  Dat is in ’t grote 
ok zo.' Ik snappen neet helemaole waor of hee op an 
wol. Hee ging wieter:  'De ogen wordt ons rond dizzen 
tied dicht-egooid met  herdenkingen an de bevrijding: 
Films, bi-jeenkomsten, concerten, openluchtspelen. I-
j könt 't zo gek neet bedenken of de bevrijding wordt 
d'r bi-j-ehaald. Begriep mien good, niks mis met.  
Maor wat do'w met al dee vri-jheid, daor geet 't 
uutendeleke umme.mmmmmmmmggmmmmmmmm  
Ik bun bange da'w nao 75 jaor vraede, nog neet völle 
wieter komt, wat betreft respect veur mekare. At ik 
soms heur wat mensen d'r  uutkraomt onder 't mom 
van vri-jheid van meningsuiting…'    
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Johan schudden zich de kop.   'Ongenuanceerde 
meningen ovver andere bevolkings- of 
beroepsgroepen,  ovver milieu-activisten, andere 
politieke streumingen en nog völle meer. 't Hölt maor 
neet op. En dat allemaole met zo’n zoer ondertoontje 
asof  wi-j toch wal  in een verschrikkelijk land wont, 
waor at 't laeven één drama is. I-j zollen ow toch de 
ogen uut de kop schamen a’j dat vergeliekt met ander 
streken op de weerld. Misschien he'w wal iets te völle 
vri-jheid en te weinig verplichtingen. Kiek,  i-j könt 
herdenken tut i-j een ons waegt , maor 't geet d'r 
umme of i-j zinvol könt ummegaon met  vri-jheid. En 
wat doo’j d'r as mense an  um vraede te bewaarn en 
vri-j te blieven. Mekare in de grond te traen, en of 
egals te kieken wat andern neet good doot, is lekker 
makkelek en zal de vraede onderling ok gin good 
doon.   In den biebel hebt ze 't altied ovver de liefde. 
At wi-j al 's begint met respect te hebben veur alles 
en iederene wiet op dizze weerld laeft.' 
Johan stappen weer  op de fietse :  'Zee mossen maor 
's 'n hörtjen met miene vrouwe Thea huzen, dee 
zetten ze wal met beide bene op de grond. Ja, want 't 
is een heel best mense,  maor 't is wal ne baeze’. 

Ajuus!                                                           
Jan van Eerden 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten in crisistijd 
 
Niet naar de kerk mogen maar toch kerkdiensten. 
Wie had dat een maand geleden gedacht? Maar de 
situatie is zoals deze is en het is een uitdaging om 
hier een goede invulling aan te geven. Het is voor mij 
ook zoeken, want een kerkdienst voor alleen kijkers is 
toch iets anders dan een kerkdienst met kerkgangers 
die ook thuis te volgen is. Suggesties en reacties zijn 
van harte welkom! Wat zijn elementen die aanspre-
ken? Wat mist u in de kerkdiensten? Laat het mij 
maar weten!  
 

 
 

De kerkdiensten zijn uitsluitend te volgen via kerk-
dienstgemist. Misschien aardig om te weten dat 
steeds meer mensen ons weten te vinden. Afgelopen 
jaar keken er gemiddeld zo’n 25 mensen mee en een-
zelfde aantal keek later een dienst terug. Maar bij 
bijzondere diensten kan het heel erg oplopen.  
 

Zo keken 140 mensen de kerstnachtviering, met het 
koor Friends, terug. De Top2000 dienst werd (naast 
een volle kerk) meegekeken door 70 personen en 
achteraf door meer dan 175 mensen. Eenzelfde aan-
tal bekeek achteraf de openluchtdienst ‘met een 
luchtje’. Nu is het niet zo dat bij al die aantallen ie-
dereen ook de volledige dienst volgde. Soms nam 
men mogelijk een kort kijkje. Maar een grote meer-
derheid volgt wel degelijk de hele viering. 
 

Op 22 maart (de eerste kerkdienst zonder kerkgan-
gers) waren er rechtstreeks 100 kijkers (in dit geval 
luisteraars). Na het toevoegen van de beelden keek 
een zelfde aantal de dienst terug. Conclusie: de on-
line kerkdiensten via kerkdienstgemist voorzien dui-
delijk in een behoefte!  
 

Hans Hinkamp 
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Commissie van Beheer begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
In dit artikel gaan we in op het jaarverslag over 2019 
(vastgesteld in de vergadering van 3 maart jl) en aan 
het slot verzoeken wij u ons ook in 2020 financieel te 
steunen in de kosten van het algemeen onderhoud 
van de begraafplaats. 

 
Het jaarverslag over 2019 
 
Algemeen  
Door middel van het jaarverslag wordt door de com-
missie rekening en verantwoording afgelegd aan het 
college van kerkrentmeesters. 
Samenstelling van de Commissie 
De Commissie bestond in 2019 uit de volgende leden: 
a. voorzitter, de heer J.Niewold, Willy Brandtplein 
242, Doetinchem, lid sedert 2009;   
b. penningmeester, de heer E.H.J. Wamelink, G.J. 
Doorninkweg 4, Lichtenvoorde, 
 lid sedert 1982; 
c. secretaris, de heer G.A. Bijker, Listztstraat 4, Lich-
tenvoorde, lid sedert 2017; 
d. de heer G.J. Doornink, G.J. Doorninkweg 1, Lich-
tenvoorde, lid sedert 1987; 
e. de heer B.H. Wiggers, Heringsaweg 6, Vragender, 
lid sedert 1991; 
f. de heer G.W. Wamelink, Meekesweg 10, Vragen-
der, lid sedert 2015; 
g. de heer G. van Lochem, Koolzaad 4, Ruurlo, lid 
sedert 2019. 
In ‘Op Weg’ van januari/februari jl hebben wij u me-
dedeling gedaan van de wijzigingen in de  bestuurs-
samenstelling per 1 januari 2020. 
Begraven, bijzetten en verstrooien 
Er zijn in 2019 vier personen begraven (in 2018: 5). 
Eenmaal een bijzetting van een asurn (in 2018: 2) en 
er was een as verstrooiing (in 2018: 0).  
Op de begraafplaats is naar schatting nog ruimte voor 
ongeveer 30 nieuwe graven, 6 urnengraven en 6 ur-
nengraven met kelder. 
Verlenging van grafrechten 
In 2019 kwamen de huurrechten van 14 graven voor 
verlenging in aanmerking. Betrokkenen werden daar-
over geïnformeerd. In 11 gevallen werd tot verlen-
ging overgegaan, terwijl de rechthebbenden van drie 
graven besloten de rechten niet te verlengen.  
Bij het niet verlengen wordt de verwijderingsbijdrage 
van (momenteel) €. 250,- bij de recht hebbende in 
rekening gebracht in de gevallen dat die bijdrage in 
het verleden nog niet werd betaald. 
 
 
 
 
 

Uitbreiding begraafplaats  
Vanaf 2018 wordt er gewerkt aan de uitbreiding van 
de begraafplaats, te weten het beplantingsplan. Aan 
de Kapelweg is in samenwerking met de gemeente 
een strook zwart gemaakt en ingeplant met bomen 
en heesters. De droogte van de laatste twee jaar 
heeft de aanwas van de beplanting en de verdere 
uitvoering van het beplantingsplan belemmerd. De 
heg langs het onverharde pad naar de Kapelweg 
moet nog worden ingeplant. 
De gemeente Oost Gelre heeft toestemming gegeven 
voor de aanleg van een strooiveld op het nieuwe 
gedeelte. 
Onderhoud begraafplaats 
Het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt 
tot volle tevredenheid van de commissie uitgevoerd 
door de heer en mevrouw ter Haar. 
Daarnaast wordt door de commissieleden, vaak in 
samenwerking met derden, zorg gedragen voor 
snoeiwerkzaamheden, rooien en herplanting alsmede 
het inzaaien van gras. 
Er is evenals vorig jaar droogteschade, ondanks het 
vele sproeien door de tuinman. 
Inmiddels zijn de dode struiken er uit gehaald en 
samen met enkele berkenbomen vervangen. 
Een aantal rechthebbenden is verzocht de dode 
buxus op het graf te verwijderen. 
Achter op de begraafplaats is een gedeelte bomen en 
struiken vervangen. 
Materiaal 
Er is het afgelopen jaar geen ‘groot’ materiaal aange-
kocht. Alles functioneert nog naar behoren. De kistlift 
wordt jaarlijks extern gekeurd. Het certificaat van de 
goedkeuring is verstrekt. 
Communicatie 
Enkele keren per jaar komt er een artikel in dit kerk-
blad zodat iedereen op de hoogte blijft van het reilen 
en zeilen van de commissie van beheer.  
Meerdere gemeenteleden en niet-gemeenteleden 
alsmede medewerkers van de uitvaartzorg hebben 
het afgelopen jaar informatie gevraagd over de mo-
gelijkheden tot begraven en de kosten daarvan op 
begraafplaats ‘Vredehof’. 
De financiën 
Hieronder een weergave van inkomsten en uitgaven 
over 2019. Jaarlijks vindt er in opdracht van de ker-
kenraad een kascontrole bij de penningmeester 
plaats. 
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Inkomsten 

   
Giften   € 5.000,50 

grafverlengingen € 2.655,00   

begrafenissen € 5.896,00   

uitstrooiing  1x € 275,00   

    € 8.826,00 

terug Nuon   € 12,70 

in kas   € 205,00 

   
  

 

Uitgaven  
 

 

Remondis afval € 211,02 

Coop wertuigenver. Barlo € 3.586,34 

Nuon/Vitens € 814,02 

onderhoud cq vernieuwing € 7.029,43 

Bankkosten € 83,36 

Diversen  € 1.347,50 

tuinonderhoud € 2.350,00 

vrijwilligersvergoeding € 1.207,29 

Dusseldorp graf maken € 417,41 

 
Een deel wat de rechthebbenden betaald hebben is 
voor toekomstige ruiming en verwijdering van de 
grafbedekking.  
De kosten van de uitbreiding van de begraafplaats 
komen ten laste van de opgebouwde reserve. 
Enkele van onze vrijwilligers hebben weer gezorgd 
voor de inning van de vrijwillige bijdrage t.b.v. het 
algemeen onderhoud bij de mensen die toch de 
voorkeur geven aan contante betaling.  
 
 
 
 
 
 

 
 

De vrijwillige bijdrage 
 
Het afgelopen jaar werd een bedrag van €. 5.000,-  
ontvangen als vrijwillige bijdrage in de kosten van het 
algemeen onderhoud van de begraafplaats. Alle ge-
vers dank daarvoor! Mede door die bijdrage kan de 
begraafplaats goed worden onderhouden en gezien 
de reacties zijn de bezoekers van de begraafplaats 
daarover ook tevreden. 
Om dat zo te houden ook dit jaar weer het vriendelij-
ke verzoek aan u een vrijwillige bijdrage over te 
schrijven op het IBAN rekeningnummer NL13RABO 
03361.63.797 ten name van de Beheerscommisie 
‘Vredehof’ van de Protestantse Gemeente Lichten-
voorde. 
Met een overschrijving bespaart u de vrijwilligers veel 
werk doordat zij dan minder kwitanties bij de betrok-
ken personen behoeven aan te bieden. 
 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt 
u daarmee terecht bij onze secretaris. 
 
             Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                         J. Niewold, secretaris 
                                             email: j.niewold@upcmail.nl                                                                   

tel: 0314-843947 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Helaas is er dit jaar geen paasontbijt in de Johanneshof.  
We wensen iedereen een gezegend en opgewekt Paasfeest.    
             Redactie Op Weg 

mailto:j.niewold@upcmail.nl
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Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
16 februari  de heer en mevrouw Ter Horst 
  Mercurius 6 
23 februari de heer en mevrouw Ter Haar 
  Bernard van Meursstraat 23 
01 maart de heer en mevrouw Kuenen 
  Dr. Besselinkstraat 23 
08 maart de heer en mevrouw De Jongh 
  Bernard van Meursstraat 11 
15 maart mevrouw J. Rouwhorst 
  Aaltenseweg 78 
 
 
Giften 
 
Ds. Hinkamp ontving € 50,- voor algemeen ker-
kenwerk en de heer Van Lochem € 10,- voor de 
koffie op zondagmorgen. 
Hartelijk dank! 
 
Kledinginzameling 
 
In verband met het coronavirus is de inzameling 
tijdelijk stopgezet. 
                                                                       De commissie Zie de plaatjes, ze horen allemaal bij het ‘leven’. 

Ook de oplossing van de rebus gaat over het 
leven. 
Jezus zegt dit over zichzelf in Johannes 11:25 

 

Voorbede 
 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht 
te vragen voor zaken die u persoonlijk raken.  
De voorganger zal hier dan zo mogelijk bij de 
voorbeden aandacht aan schenken.  
Voorbeden kunnen via email worden doorgege-
ven aan: info@pkn-lichtenvoorde.nl 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand mei komt uit in de week voor zondag 
3 mei 2020. Kopij moet uiterlijk maandag 20 april 
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 (Collectenrekening) 
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 5 april 
palmpasen 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: JOP paascollecte 
 
donderdag 9 april 
witte donderdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: bloemen in de kerk 
 
vrijdag 10 april 
heilig avondmaal in de Johanneshof 
komt te vervallen 
 
vrijdag 10 april 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zaterdag 11 april 
paasnachtwake komt te vervallen 
 
zondag 12 april 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: orgelonderhoud 
 
zondag 19 april 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 26 april 
10.00 uur ds. W.M. van Loon-Kuiper, Sinderen 
aanvullende collecte: orgelonderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe kunt u de kerkdiensten ‘bijwonen’?  
Ga hiervoor naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’, en ga dan 
naar PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook de speciale  
Kerkdienstgemist-app downloaden. 
 
Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  
Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 708, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke delen ver-
deeld worden onder de diaconie, de kerk en de ‘aanvullende 
collecte 
 
 
 


