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In zijn zomer! 
  

Een merel kwinkeleert, de dag wordt zoet, 
een wereld oorstrelend gewekt die wacht, 

daar fladdert een Vanessa vlinderzacht 
de druppels dauw op distels tegemoet. 

 

In zomers straalt de zon in ons gemoed, 
in alle vroegte op, de ochtend lacht, 

een held're hemel na een korte nacht, 
we leven op, de warmte doet ons goed, 

 

we bruisen, juichen als de dag begint, 
zin om te zingen als de nachtegalen, 

de dag te dansen, dartel als een kind... 
 

Er schijnt een Zon doorheen de diepste dalen, 
een warmtebron ons eeuwig welgezind, 

die steevast ons wil strelen met Zijn stralen. 
 

Priscilla Laneuze 
Bron: gedichtensite.nl 
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Regels of normen. 
 
Regels of normen. Twee woorden waar we de 
afgelopen maanden niet omheen konden. Mis-
schien wel gek van werden. Vaak in één adem 
genoemd. Vaak alsof ze precies hetzelfde bete-
kenen. Dat zette me aan het denken.  
Normen zijn om te beginnen opvattingen in een 

samenleving, waarvan  de meeste mensen in die sa-
menleving  vinden dat ze waardevol zijn. Dus beteke-
nis 1: opvattingen over zaken. Daaruit vloeit voort dat 
dat merendeel van de mensen wil dat dat leidt tot 
regels. Regels over dat iets wel of  niet moet gebeu-
ren. Dus betekenis 2 (inderdaad) : (gedrags)regels.  
 
Je kan het zo zien. Iets wordt beschouwd als waarde-
vol. Als een waarde kan je ook zeggen. Ik denk aan 
veiligheid voor weggebruikers. Dan is het handig als 
er regels komen die die veiligheid bevorderen. Maar 
als Jantje wel verkeer van rechts voorrang geeft, en 
Marietje niet, dan werkt het niet. 
Als een samenleving regels en normen vastlegt moet 
er wel consequent omgegaan worden met die regels. 
In die betreffende samenleving natuurlijk! Als je de 
regel ‘rechts rijden’ in Engeland gaat toepassen gaat  
er iets goed mis lijkt me 

 

Wat ook goed is om in het oog te houden is dat regels 
er niet zijn om de regels. Er moet zo nodig vanaf ge-
weken kunnen worden. Hoe druk maakten we ons in 
het verleden niet als iemand weigerde een hand te 
geven aan een vrouw. Inmiddels worden in dit land 
helemaal geen handen meer geschud. 
Afgelopen week na maanden weer op bezoek bij mijn 
moeder in het verzorgingshuis. Regels. Temperatuur 
meten. Melden en identificeren. Regelrecht naar haar 
kamer. Met een mondkapje voor. Dat op moest blij-
ven. Maar hoe drink je koffie met een mondkapje op. 
Dus toch even smokkelen.  

Ooit een samenleving die op doortocht was door een 
woestijn. Ook zij kregen regels. Om waarden hoog te 
houden. Hier niet zelf bedacht. Ze kregen ze aange-
reikt door God . Ik vind het bijzonder dat wij nog al-
tijd met die regels uit de voeten kunnen. Niet zozeer 
door een woestijn. Maar wel door ons leven. En ik 
vind het volkomen logisch dat die regels gezien wor-
den in en aangepast aan de samenleving van nu.  
 
Regels. Waarom zou je toch die afstand houden? 
Geen handen schudden? Niet samenscholen? Jij bent 
niet bang voor corona. Denkt dat je er wel tussen-
doorfietst. Maar wat te denken van die ander die je 
dan tegenkomt? Die mogelijk door jou besmet 
wordt?  
(Ben ik mijn broeders hoeder? Ja,  jij bent je broe-
ders, of zusters hoeder! Is je naaste weet je wel.) 

 
Regels kunnen ook helpen om orde aan te brengen. 
In sommige gevallen misschien wel iets te veel orde. 
Ik paste twee dagen op een mannetje van drie. Had  
wat extra speelgoed gehaald bij zijn oma. Na twee 
dagen geen idee welke autootjes in mijn kratje, en 
welke in die van oma hoorden. Besloot dat hij me 
mooi nog even kon helpen. Uitgelegd wat mijn pro-
bleem was. Hij snapte het direct. Pakte auto na auto. 
Oma’s auto (rats, in de krat van oma), Marja’s auto 
(rats, in de krat van Marja). Tot de hele berg geruimd 
was. Gauw mijn krat op tafel  gezet. En uitgelegd dat 
hij nog een half uurtje met die van oma kon spelen. 
Wat later. Ik zoek al twintig minuten naar mijn zon-
nebril. Vraag hem al rondzoekend, heb jij mijn zon-
nebril gezien? En dan zie ik de bril liggen. In de krat 
met autootjes, op de tafel. Trots zegt hij: Heb ik op-
geruimd. Is van Marja. Die jongen snapt wat conse-
quent regels volgen is. Maar ik zou de regel in dit 
geval niet tot norm willen verheffen. En ach, ik heb 
even lopen zoeken, maar hij zorgde wel mooi dat ik 
een onderwerp om over te schrijven kreeg. Regels 
volgen. 
 
Iedereen een goede zomer gewenst. Wees zuinig op 
uzelf. En op de ander. 
                                marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

In de maanden juli en augustus treedt ieder jaar 
tijdelijk een moment van rust en stilte in. Het is 
een geschikte tijd om even wat afstand te ne-
men, terug te blikken, en te bezinnen op hoe we 
straks weer verder willen. Dat zal dit jaar niet 

anders zijn, ook al is de situatie dit jaar wel heel an-
ders. Voorlopig moeten we nog uitgaan van online 
kerkdiensten, waarbij er straks ook weer een beperkt 
aantal mensen in de kerk aanwezig kan zijn. We kun-
nen willen wat we willen maar ontkomen er niet aan. 
Wat mij betreft staan veiligheid en verantwoordelijk-
heid voorop.  
 

Helaas hebben we door de noodzakelijke beperkin-
gen de afgelopen maanden veel dingen gemist die 
energie kunnen geven. Het laatste gedeelte van het 
programma van Vorming en Toerusting viel uit. Geen 
gezellige slotmiddag van de PVG! Gelukkig heb ik mijn 
medewerking vorig jaar aan het optreden van de 
Dorus imitator inmiddels kunnen verwerken ;-)  
 

 
 

We hebben vooral elkaar gemist, de gezelligheid bij 
activiteiten en in de wandelgangen in en rond de 
Johanneskerk en Johanneshof. De spaarzame verga-
deringen (op voldoende afstand) worden dankbaar 
benut om even bij te praten of om het hart te luch-
ten. Gelukkig komt er weer wat meer ruimte en zijn  
we voorzichtig begonnen met de koffie-inloop in de 
Johanneshof. De bezoekers waren blij weer samen 
koffie te kunnen drinken. 
 

We zijn als Johanneskerk graag een open kerk. Maar 
om een open kerk te zijn is alleen de deur open zet-
ten niet voldoende. De meningen zullen daarover 
verschillen. Moet de kerk niet juist een plaats zijn van 
inkeer en bezinning? Vooral in vakantietijd zijn veel 
kerken open en kun je er even gaan zitten om te ‘luis-
teren naar de stilte’ of om een kaarsje op te steken. 
Ik ben benieuwd hoe dat dit jaar gaat, met alle be-
perkingen en veranderingen. Maar zelfs als je de kerk 
ziet als een open kerk waar mensen welkom zijn voor 

inkeer, rust en stilte, dan zal je dat nog kenbaar moe-
ten maken. 
 

Voor mij blijft het een uitdaging om na de zomer een 
levende en levendige kerk te zijn. In gesprekken met 
allerlei mensen (binnen en buiten de kerk) blijkt dat 
die inzet erg gewaardeerd wordt. Daarom zijn we 
doorgegaan met online AKZ-kerkdiensten. De stukjes 
in de Elna en de kaartjes worden positief ontvangen. 
Zo zullen we naar wegen blijven zoeken om een open 
kerk te zijn, die ook zichtbaar aanwezig wil zijn in de 
samenleving.  

 

Ondertussen is Vorming en Toerusting bezig met de 
voorbereiding van ‘light’ programma. Via ontmoetin-
gen met ‘Zoom’ (vergaderen met beeldbellen) zijn we 
al een heel eind met de voorbereidingen van de 
TOP2000 kerkdiensten, waarbij we veel verschillende 
opties openhouden.  
 

Misschien past dat wel bij een open kerk: opties 
openhouden. Het past bij onze roeping om in een 
(min of meer) gesloten samenleving op te komen om 
de optie God open te houden. Waar verharding, pola-
risatie nadrukkelijk op de loer liggen (ik maak mij 
daar zorgen over) daar kan juist die optie God (geloof 
in de geborgenheid van de vrede van Christus en 
leven met opstandingskracht) openheid geven. Lucht 
om te ademen, zoals onlangs volop in het nieuws. 
Wat hebben we dat nodig! Lucht om te leven, geest-
kracht, adem van God. Maar ook lucht om te geven. 
Om te geven om een ander en ieder mens lucht van 
leven te geven. Die lucht en levensadem van de Eeu-
wige wens ik iedereen van harte toe. 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
07 juli   de heer R.W. R.  Brüning 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  mevrouw J.B. Bosman 
  Händelstraat 2 
  7131 LD Lichtenvoorde 

             78 jaar 
20 juli  mevrouw J.W. Eskes-te Linde 
  Huininkmaat 1 
  7131 TJ Lichtenvoorde 
  79 jaar 
23 juli  mevrouw W.A. T. Smees-Piek 
  Korenbloemstraat 2 
  7135 JS Harreveld 
24 juli   mevrouw A.W. Olbach-Siebelink 
  Huttendijk 8 
  7134 PV Vragender 
  81 jaar 
26 juli  de heer G. Kestens 
  Rapenburgsestraat 33-302 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  89 jaar 
  mevrouw J. Meijerink-Klaver 
  Lijsterbesstraat 2 
  7132 CB Lichtenvoorde 

82 jaar 
28 juli  mevrouw J.G. ter Haar-Jansen 
  Bernard van Meursstraat 23 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  77 jaar 
04 augustus de heer D. Kip 
  Staringstraat 34 
  7131 XB Lichtenvoorde 
  87 jaar 
12 augustus mevrouw D.H. Bouwmeester-

Weikamp 
 Bernard van Meursstraat 19 
 7131 XE Lichtenvoorde 
 78 jaar 
13 augustus de heer J.S. Gillissen 
 Hof van Flierbeek 51a 
 7132 DJ Lichtenvoorde 
 89 jaar 
 mevrouw H. van Benthem-Schepers 
 Johannes Vermeerstraat 28 
 7131 SB Lichtenvoorde 
 81 jaar 
14 augustus mevrouw H.G.B. Mombarg-Wensink 
 Hofesch 18 
 7131 TB Lichtenvoorde 
 78 jaar 
 
 
 

15 augustus  de heer A. Bosch 
 Hof van Flierbeek 51e kamer 504 
 7132 DJ Lichtenvoorde 
 88 jaar 
16 augustus de heer B.H.G. Duenk 
  Klaasbos 11 
 7131 SZ Lichtenvoorde 
 77 jaar 
19 augustus mevrouw A.K.G. Ansink-Berenschot 
 Esstraat 28 
 7131 CT Lichtenvoorde 
 83 jaar 
20 augustus de heer H.W. Wijers 
 Gruttostraat 11 
 7132 DC Lichtenvoorde 
 79 jaar 
22 augustus mevrouw S.C. Maters-de Jager 
 Patronaatstraat 20-02 
 7131 CG Lichtenvoorde 

95 jaar 
25 augustus  mevrouw A.B. ten Broeke-Stronks 
  Goudenregenstraat 35 
  7131 ZV Lichtenvoorde 
  91 jaar 
  mevrouw J.W. Hillen-ter Haar 
  Ziekenhuisstraat 7 
  7141 AN Groenlo 
  88 jaar 
  mevrouw G.A. Boschman-Prins 
  Esstraat 47 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  77 jaar 
27 augustus mevrouw G.A. Sironde-Kuijk 
  Varsseveldseweg 7-44 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  90 jaar 
29 augustus mevrouw J.H. Lansink-Deijk 
  Aaltenseweg 89b 
  7131 NC Lichtenvoorde 
  82 jaar 
31 augustus mevrouw J. Schuurman-Nijhof 
  Esstraat 10-28 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  88 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. 
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Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
31 mei  de heer en mevrouw Sironde 
  Delstraat 20 
07 juni  de heer en mevrouw Batenburg 
  Wilhelminastraat 16 
14 juni  de heer Ten Bokkel 
  Varsseveldseweg 7-42 
21 juni  de heer en mevrouw Langbroek 
  Schatbergstraat 92 
 

Giften 
 
Mevrouw T. de Jongh ontving een gift van 
€ 10,- voor de bloemen in de kerk. 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Om    
dat we voorlopig nog beperkt worden in onze 
vrijheid en dat steedse zwaarder begint te we-
gen deze keer een gebed door ds. Sophie Bloe-
mert, te vinden op de website van de protes-
tantse kerk. 
 
 

Lieve God,  
 

hier zijn we,  
met alles wat ons bezighoudt:  
de zorgen van ons eigen bestaan  
en die van de wereld waarin wij leven.  
Want we worden het zo beu, 
corona blijft ons dagelijks leven bepalen, 
zelfs al wordt de speelruimte groter.  
 

Juist nu merken we  
hoe lastig samen leven eigenlijk is:  
we zijn onze onbevangenheid kwijt,  
draaien om elkaar heen.  
Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?  
We ervaren moeite en ongemak:  
elkaar kunnen ontmoeten,  
maar nog steeds zonder liefdevol aanraken, 
wel naar de kerk mogen,  
maar zo anders en zonder zang.  
En we dragen de last  
van de voorbije maanden met ons: 
sommigen werkten zo intensief en zo veel; 
anderen moesten thuis zitten,  
werkloos, niets te verdienen.  
Wat wacht ons nog? 
Omwille van die dubbelheid,  
die zorg en angst bidden wij:  
Heer ontferm U.. 

 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Overleg moderamen plus 3 juni 2020 
 
Nu vergaderen met een voltallige kerkenraad in 
deze bijzondere tijd een bijna onmogelijke zaak 
is, komen we in iets kleinere formatie regelmatig 
bij elkaar. U zult daarover eerder in dit blad  een 
en ander gelezen hebben.   
Hierbij een beknopt verslag van de moderamen-

plus-vergadering van woensdag 3 juni 2020 om 19.00 
uur in de Johanneshof. 
Aanwezig: Sjors Tamminga, Willie Geessink, Frits 
Schutten, Karin Wibier, ds. Hans Hinkamp, 
Truus de Bruijn, Flip de Bruijn, Bert Baarsma en Rinus 
te Kronnie 
 
Beleidsplan pastoraat 
Van de hand van ds. Hinkamp verscheen in klare hel-
dere taal een omschrijving van wat we in onze ge-
meente verstaan onder pastoraat. 
Pastoraat is in onze gemeente onder te verdelen in 
twee taakvelden:  
Persoonlijk pastoraat (bezoekwerk bij mensen thuis, 
of elders) en doelgroepenpastoraat. 
- Bij doelgroepenpastoraat is de opzet dat mensen 
met elkaar in gesprek komen. Te denken valt daarbij 
aan:  
- Gespreksavonden. Deze worden jaarlijks georgani-
seerd door de commissie Vorming en Toerusting. 
- Ontmoeting in groepsverband van ouderen in 
verzorgingshuizen. 
- Andere groepsontmoetingen vinden plaats op de 
middagen van de PVG, de in-loopochtend in de Jo-
hanneshof op de woensdagochtend en de koffie na 
afloop van de kerkdiensten.  
In het 2e document worden de diverse functies om-
schreven van de ouderling, zoals ouderling van dienst 
bij de eredienst, rouw- of trouwdienst, doop-dienst 
en de dienst met het Heilig Avondmaal. Ook de taken 
van de ouderling/scriba en ouderling Vorming en 
Toerusting worden behandeld.  
 
Protocol kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 
Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die beho-
ren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concre-
te invulling van dit protocol behoort tot de verant-
woordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een 
lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.                              
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen 
van een gebruiksplan van elk kerkgebouw waar hij 
verantwoordelijk voor is. In klein comité zal dit plan 
worden opgesteld met  richtlijnen voor de eredienst 
en andere kerkelijke activiteiten met bezoekers. In dit 
comité zitten Gerrit Otten, Karin Wibier, Truus de  
Bruijn en ds. Hinkamp.    
 
 

Kerkrentmeesters  
- De jaarrekening 2019 van de kerk en ook die van 
de diaconie is, met dank aan Frits van Lochem afge-
rond. 
- De gemeente Oost Gelre heeft (in eerste instantie) 
positief gereageerd op de mogelijk (ver)bouwplannen 
(Menukaart Bouwen) van het pand Rentenierstraat 5. 
Nu zal er worden gekeken naar de haalbaarheid van 
de plannen; investeringsbedrag versus een mogelijk 
te realiseren rendement.  
- Er zijn nog steeds veel mensen zijn die wel lid wil-
len zijn van onze  gemeente maar niet willen meebe-
talen.   
 
Diaconie 
Karin Wibier vraagt of er  door de kerkenraad een 
besluit kan worden  genomen over het terugbrengen 
van het aantal diensten rond Pasen. Punt voor de 
volgende vergadering. 
 
Beheer Johanneshof 
Doordat er momenteel geen verhuur is aan derden 
zijn er ook geen inkomsten. 
 
Vorming en Toerusting 
De Startzondag komt dit jaar te vervallen. “Special 
Guests” zijn het komende seizoen bisschop de Korte, 
pastoor Patrick Kuypers en mevrouw Gerda 
Brethouwer van het Nationaal Onderduikmuseum. 
Let wel niets is zeker i.v.m. de coronacrisis. 
Het bezoek aan de Jacobskerk in Winterswijk wordt 
een jaar uitgesteld. Er komt geen programmaboekje.   
 
Rondvraag 
- De online-diensten worden goed bekeken. De 
dienst van zondag 31 mei werd bekeken door 84 be-
zoekers. Het systeem geeft niet aan of er meerdere 
kijkers op 1 aansluiting kijken. Het werkelijk aantal 
kijkers zou dus nog wel iets hoger kunnen liggen. 
- De voor 16 augustus geplande openlucht-dienst in 
de “Groene Kathedraal”  in Zieuwent wordt vanwege 
de coronacrisis geschrapt. Deze “openluchtkathe-
draaI”, bestaat uit 86 populieren die de omtrek aan-
geven van de Werenfrieduskerk in Zieuwent, in een 
weiland van koster Jan Nijenhuis. Van weidegrond 
naar gewijde grond. Een unieke ervaring, hopelijk kan 
het volgend jaar wel. 
- In plaats daarvan is er zondag 16 augustus een 
dialectdienst, vanuit de Johanneskerk, hopelijk is de 
situatie dan zodanig dat we weer een flink aantal 
bezoekers in de kerk mogen begroeten. 
                                                                   Rinus te Kronnie 
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JAARREKENING 2019  Coll. v.Kerkrentmeesters  
 
De volledige jaarrekening 2019 ligt voor kerkleden ter 
inzage op woensdag 8 juli a.s. en woensdag 15 juli 
a.s. tijdens de inloopmorgens in de Johanneshof of op 
telefonische afspraak. Op de ANBI-pagina  (onder 
informatie) van de website www.pkn-lichtenvoorde 
staat de ANBI publicatie inzake de baten en lasten 
2019. Vragen en/of eventuele opmerkingen kunt u 

vóór 1 augustus a.s. indienen bij penningmeester 
Frits van Lochem, telefoon 374723 of via zijn email:  
fritsvanlochem@hetnet.nl   
Onderstaand een beknopte weergave van de staat 
van baten en lasten over 2019 en  die cijfers van 2018 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
De opstelling is volgens de nieuwe landelijke richtlijn 
en  in de exploitatie 2019 zijn ook de cijfers  van de 
begraafplaats Vredehof opgenomen. 
(bedragen x  € 1.000,-) : 
 

Jaarrekening                         2019       2018 

Baten eigendommen              117                    112 
Levend geld    87                84 
Monumentensubsidies        8              4 
Onttrekking reserves      6          9 
Overige baten     28         0 

                    Totaal baten   246     209 
   
Pastoraat+Eredienst  112      111 
Bijdragen landelijke PKN        8                           8 
Lasten eigendommen      65        65 
Overige kerkelijke lasten     54        24 

                     Totaal lasten       239      208 
Batig saldo (-Nadelig)             
 

     7                -1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Het jaarverslag van de Comm.van Beheer van de  
begraafplaats Vredehof  werd  al eerder gepubliceerd  
in Op Weg van april jl.  
Onder overige baten zit  14 inkomsten Vredehof en 
14 aan nagekomen baten voorgaand jaar.  
 
Overige kerkelijke lasten : 18 lasten Vredehof , 
Vergoedingen  kosters, organisten en bediening in  
Johanneshof  12 , Beheer en admin. kosten Op Weg 
en overige Publiciteit  en bankkosten/rente  9  en 
toevoeging onderhoudsreserves  15. 
 
In 2019 is buitenschilderwerk aan Johanneshof  en 
consistorie uitgevoerd,  waarvoor 6 aan de  
onderhoudsreserve is onttrokken.  Vooral door de 
baten voorgaand jaar is het eindsaldo 7 positief.  
 
                          Frits van Lochem, penningmeester CvK 

Project Diaconie 
Een aangepast huis voor Rosa 
 
In de juni editie van  ‘Op Weg’, staat dat u via de dia-
conie o.a. de Mr. Huberstichting in Suriname onder-
steunt met de realisatie van een grote wens: een 
aangepast huis voor de acht jong volwassen meer-
voudig gehandicapte bewoners in Tamanredjo. Wij, 
Ed en Margo Molenaar zijn de afgelopen jaren nauw 
betrokken geraakt bij deze groep en ik neem de uit-
nodiging graag aan om iets van onze ervaringen met 
u te delen. Er is te veel om te vertellen in één artikel-
tje dus het zou zo maar kunnen zijn dat u vanaf deze 
editie telkens wat te lezen krijgt over onze ervaringen 
met deze mensen en hun begeleiders die letterlijk 24 
uur per dag klaar staan en hun dagelijks leven delen 
met hun pupillen. 
 
Hoe is het zo gekomen 
Na onze pensionering verbleven wij enkele winters 
een maand lang in Suriname op uitnodiging van 
vrienden die daar sinds een jaar of tien permanent 
wonen. Hans en Truus van Coevorden kennen we al 
vanaf 1973 door mijn werk als maatschappelijk wer-
ker in de kinderbescherming. Zij fungeerden als crisis 
pleeggezin. Truus is van origine Surinaamse, werkte 
ooit in een kindertehuis en was gospelzangeres. Hans 
een rasechte Tukker en zijn hart lag in de kunst van 
het beeldhouwen waar hij zijn brood mee kon ver-
dienen bij een bedrijf dat grafmonumenten verzorgt. 
Een mooi stel met het hart op de goede plek en het 
contact is altijd gebleven. Ook toen we naar Lichten-
voorde verhuisden en ik ander  werk kreeg.  
Aangezien een maand warmte in de winter ons goed 
beviel, besloten we in 2019 te gaan overwinteren in 
Suriname. Maar ja, drie maanden stil zitten is niets 
voor ons. Er is nood aan van alles in Suriname, Ed is 
fysiotherapeut en via via kregen we contact met me-
vrouw Saliema Jahangir van de Mr. Huberstichting. Zij 
vroeg ons of Ed zijn bekwaamheid wilde inzetten 
voor een aantal gehandicapte bewoners van de de-
pendance in Tamanredjo, gelegen in het district 
Commewijne, een uur rijden van Paramaribo.  

 
 

De huiskamer 

http://www.pkn-lichtenvoorde/
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Naast de basis zorg is er geen enkele aanvullende 
zorg of activiteiten begeleiding beschikbaar voor deze 
jong volwassen mensen die dan ook letterlijk de hele 
dag in de huiskamer zitten. Het betreffen allemaal 
wezen of half wezen waar niet voor gezorgd kan 
worden door familie.  

Hanna met Marlon en Remy in de fietskar 
 
Kennismaken  
We gingen samen met mevrouw Saliema, zoals men 
dat in Suriname zegt, in Tamanredjo kennismaken 
met ‘tante Hanna’ die de dagelijkse leiding heeft en 
praktisch in haar eentje 24 uur per dag  fungeert als 
een soort pleegmoeder. Hierbij af en toe geholpen 
door haar dochter en moeder die ook in Tamanredjo 
wonen en verder soms wel, soms niet door een huis-
houdelijke hulp.  
We troffen de groep in de huiskamer aan. Een heel 
divers groepje jonge mensen. Allemaal in meer of 
mindere mate verstandelijk en fysiek beperkt, al of 
niet ook nog met stoornissen in het autistisch spec-
trum. Ga er maar aan staan….. Dat er bezoek was, 
bleek al een hele opwindende  gebeurtenis in het 
leven van alledag. We maakten kennis met Aakash, 
een jongeman in een rolstoel die ons wel kon vertel-
len wie hij was, waar hij vandaan kwam en ook nog 
waar hij van droomde. Hij vond het bere-interessant, 
bezoekers uit Holland waar hij natuurlijk óók nog 
familie heeft wonen.  Aartie, ook in een rolstoel,  is 
de enige mede bewoonster met wie hij kan praten. 
Verder maakten we kennis met Griesje, halfzijdig 
verlamd, verstandelijk flink beperkt maar dol op mu-
ziek in het algemeen en kinderliedjes in het bijzonder 
zoals later bleek. Kamla bleek een doof-blinde jonge 
vrouw. En dan hebben we nog Whitley, Marlon en 
Remy leren kennen. Met de laatsten was feitelijk 
geen contact mogelijk. Toch zijn het juist deze jonge-
ren die ons misschien wel het meest verrast hebben. 
Daarover later meer. 
Na deze kennismaking besloten we de uitdaging aan 
te gaan en beloofden twee maal per week een be-
zoek te brengen.  

Maar waarom de titel: Een aangepast huis voor Ro-
sa? 
Eén van de eerste dingen waar we tegen aan liepen, 
was de staat van het huis waarin ze wonen. Zowel 
naar buiten toe als binnenshuis zijn er hoge drem-
pels. Een heel gedoe om met de rolstoel naar buiten 
te gaan en ook binnen zijn er forse obstakels van en 
naar de jongensslaapkamer. Aakash kan nog zelfstan-
dig manoeuvreren met zijn rolstoel maar dat laatste 
is een bijna onmogelijke klus voor hem en hij moet 
dat toch echt elke ochtend en avond doen. Aartie is 
totaal zorg afhankelijk en komt nergens als niet ie-
mand haar verplaatst. De douche heeft geen ruimte 
voor een hoog laag bad bed. Aartie wordt dus op de 
grond afgedoucht, evenals Aakash. Overigens is er 
ook alleen maar koud water in huis en al is dat niet zo 
koud als bij ons, comfortabel is anders! De afwas 
wordt met een mengsel van bleekwater gedaan om 
toch enigszins hygiënisch te werken. 
De dames slapen met hun drieën in een veel te kleine 
slaapkamer. In de school vakanties is er een vierde 
jonge dame te gast, Roxanne, een levendig meiske. Je 
kunt er letterlijk je kont niet keren. Het zelfde is het 
geval in de jongens slaapkamer. In beide slaapkamers 
staan een stapelbed en twee losse bedden. Over de 
brandgevaarlijkheid durf ik niet eens na te denken, 
laat staan het vermogen om zich zelf in veiligheid te 
brengen! 
Mevrouw Saliema vertelde dat er nieuwbouwplannen 
waren voor een aangepaste woonruimte op het erf. 
Maar ja, de economische situatie in Suriname is ho-
peloos en dus ontbraken de financiële middelen. 
Kortom: actie gewenst. En zo heb ik diverse activitei-
ten gestart onder de titel: ‘Een aangepast huis voor 
Rosa’ omdat dit wel goed klinkt. De stralende Aartie 
staat model voor Rosa. Zoek haar maar op:  
https://rosahuis.doelshop.nl/info 
Mede dankzij diverse donaties uit Nederland, Ameri-
ka én van Surinamers zelf, komt de nieuwbouw in 
zicht. Er is nog een lange weg te gaan. Ik houd u op 
de hoogte. 
 

                                                                  Margo Molenaar 

 
Als u zelf suggesties heeft voor een goed doel welke 
de diaconie kan ondersteunen, laat dit dan weten aan 
ons! Mocht u iemand kennen, welke in financiële 
problemen zit, of wellicht ondersteuning nodig heeft, 
in welke vorm dan ook, neem dan gerust contact op. 
 

https://rosahuis.doelshop.nl/info
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Rekening Rekening

2019 2018

Baten

Opbrengsten ui t bezi ttingen 89.544 45.966

Bi jdragen gemeenteleden 7.035 6.478

Opbrengsten ui t subs idies  en 

bi jdragen
- -

Incidentele baten, onttrekkingen 

bestemmingsreserves
10.499 0

Totaal baten 107.078 52.444

Lasten

Bestedingen diaconaal  

pastoraat

 diaconaal  werk (plaatsel i jk, 

landel i jk en wereldwi jd)
49.153 37.573

Bi jdragen aan andere organen 

binnen de kerk
3.143 2.753

Lasten overige eigendommen en 

inventarissen
- -

Sa larissen (koster, organis t e.d.) 600 600

Lasten beheer en adminis tratie, 

bankkosten en rente
1.513 3.453

Lasten overige eigendommen en 

inventarissen
8.216 5.304

Incidentele las ten, 

toevoegingen 

bestemmingsreserves

44.375 2.500

Totaal lasten 107.000 52.183

Resultaat verslagjaar 78 261

Aanvullende collectes juli en augustus 
 
5 juli  Binnenlands diaconaat (KIA) 
 
12 juli  Orgelonderhoud 
 
19 juli  Eigen project diaconie 
 
26 juli  Pastoraat 
 
02 augustus Energie 
 
09 augustus Werelddiaconaat (KIA) 
 
16 augustus Zending (KIA) 
 
23 augustus Onderhoud gebouwen 
 
30 augustus Herold 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collectes zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collectes. 
Omdat de giften via app en bankrekening op 
verschillende momenten binnenkomen is het niet 
goed mogelijk een overzicht te geven van de 
opbrengsten  per dienst. 
We hopen hiervoor op uw begrip. 
 
                                                            Namens de diaconie 
                                     Frits Schutten en André Koskamp 
                                       diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 

                                                                         0544-376468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarcijfers diaconie 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting:  
De reguliere pachtopbrengsten zijn licht gestegen 
t.o.v. voorgaand jaar. Wel zijn een viertal 
Erfpachtovereenkomsten van 26 jaar gesloten met 
een koopsom. Het totaal van de koopsommen 
was 43.438, waarvan 41875 is gereserveerd en wat in 
25 jaar wordt afgebouwd, zodat deze opbrengst over 
de hele looptijd van de Erfpachtovereenkomsten 
wordt verdeeld, dit mede op advies van KKG. 
  

De besteding van de baten is afgelopen jaar verscho-
ven van wereldwijd naar regionaal/landelijk 
en plaatselijk. 
De incidentele baat ad 10.499 vloeit voort uit de ver-
koop van een perceel tuingrond in 2009 waar met 
een kettingbeding destijds is vastgelegd, dat bij be-
bouwing binnen 20 jaar voor dat bebouwde deel een 
meerprijs per m2 moest worden nabetaald. Dat is zo 
gebeurd en afgerekend. Deze incidentele bate is ge-
woon in de exploitatie meegenomen. 
Inzage: I.v.m. de Corona maatregelen liggen de jaar-
cijfers beperkt  ter inzage namelijk op woensdagmor-
gen  8 en 15 juli (tijdens de inloop) of u kunt een af-
spraak  maken voor de inzage. 
 

 Namens de diaconie: Jeroen Wildenbeest 

mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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 “Ik heb mijn God, dat is genoeg” 
- Jacob Westland,  
emeritus predikant en schrijver van het boekje Goed 
en zinvol leven 
 

 “Een goed leven in algemene zin is een leven met 
rust en evenwicht. Een goed leven in diepe zin is ver-
bonden aan de relatie met God. Dat is een leven met 
hoop en uitzicht. De relatie met God is weggelegd 
voor iedereen die God zoekt. De goede boodschap 
daarbij is dat een goed leven wordt geschonken, het 
is genade. Je hoeft er niet voor te presteren, je hoeft 
het niet te verdienen. Je hebt al deel aan het goede 
leven, in Christus.  
 

 
 

Om het ook zo te ervaren vraagt geloof en overgave. 
Vind je daar rust en vrede in, dan heb je het goede 
leven. Andere dingen doen er dan minder toe. Vanuit 
het goede leven kun je wel genieten, maar een zeke-
re terughoudendheid is op zijn plaats. Psalm 4 zegt ‘In 
u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren 
en wijn’. Of denk aan het gezang ‘Ik heb mijn God, 
dat is genoeg’.  
 

Mooie dingen vallen je toe. Je hoeft ze niet te grijpen, 
niet te hebben. Je hart, je zaak ligt elders. Je leven ligt 
in God. Zo ervaar ik het zelf; het is een grondhouding 
die gegroeid is in mijn leven. Ik vind veel dingen leuk 
om te doen, maar mijn ziel en zaligheid liggen in de 
vrede met God, in de goede relatie met God." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bourgondisch leven is heel Bijbels” 
- Andreas Wöhle, g 
president van de evangelisch-lutherse synode 
 

 “Vanuit het Bijbels getuigenis weten we dat wat we 
met God hebben relatie is én geschenk. God biedt 
een volwassen relatie aan. Daar horen geest én li-
chaam bij. Kritisch verstand, zelfreflectie en verant-
woordelijkheid voor elkaar en voor de schepping. 
Maar ook: het lichaam en alles wat daarbij hoort.  

 
 

Lutheranen leggen, in navolging van Luther, meer 
nadruk op het lichamelijke dan andere protestanten. 
Daar horen muziek, cultuur en kunst bij, maar ook 
lekker eten, bier - daar hield Luther erg van - en li-
chamelijke warmte. Sensualiteit en seksualiteit. Li-
chamelijkheid is geen bijzaak maar iets om van te 
genieten en God in en voor te prijzen. Wie het genie-
ten verwaarloost, verwaarloost het geloof.  
 

Als we in onze lutherse gemeente aan een gast vra-
gen wat haar of hem opvalt, gaat het over de liturgie 
maar ook over de lichamelijkheid, tot en met het 
aanraken van elkaar, knuffelen. Ja, ook op zondag als 
we elkaar ontmoeten voor de kerkdienst. Dat maakt 
het in tijden van corona extra zwaar; we kunnen el-
kaar minder nabij zijn. Bourgondisch leven is ook heel 
Bijbels.  
 

In de Bijbel wordt veel gegeten en veel gevreeën. 
Veel geloofsverhalen cirkelen rond maaltijden, in het 
Oude en in het Nieuwe Testament. Wie dat lichame-
lijke element als on-Bijbels beschrijft, zit ernaast. 
Zuinigheid hoort erbij, maar alleen als je daardoor 
beter met anderen kunt delen. Het gaat niet om het 
verkwistend omgaan met Gods goede gaven, maar 
om uitbundig genieten en vieren van wat er is. En 
daar vooral veel van uitdelen, dat maakt het nog 
mooier en nog lekkerder." 

Vier protestanten over 'het goede leven' 
 

Protestanten zijn calvinisten, zo wordt gezegd. Ze zijn ingetogen, wars van ijdeltuiterij, sober en zuinig. 
Protestanten zouden zelfs anders lachen dan katholieken: met het hoofd, niet met de buik.  
Zijn protestanten wel in staat tot 'la dolce vita'? Of moeten ze het goede leven eerst verdienen? Vier predi-
kanten reageren. 
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“We mogen leven van genade” 
- Herman de Vries,  
predikant in de Protestantse Gemeente Dokkum-
Aalsum-Wetsens 
 

 “Ik denk dat we hierin iets kunnen leren van jonge-
ren. Zij zijn niet zo met het verdienen van het goede 
leven bezig, zij willen vreugde, vrolijkheid, gezellig-
heid. Veel jongeren worden aangesproken door de 
diensten van bijvoorbeeld Hillsong - waar het er in 
presentatie, preken en muziek veel moderner aan toe 
gaat - en door Opwekkingsliederen. Hier in Dokkum 
hebben we ook een evangelische stroming waar met 
name jongeren zich toe aangetrokken voelen.  
 

Voor oudere mensen geldt dat vaak anders. Zeker in 
zware reformatorische kerken komen mensen nog 
weleens somber uit de kerk. Bijvoorbeeld na het 
avondmaal. Voor velen geldt dat je je eerst bewust 
moet zijn van je zonden voordat je aan kunt gaan. 
Sommigen mijden het avondmaal zelfs; de genade 
zou niet voor hen zijn weggelegd. Dat staat ver af van 
het goede leven. 
 

Rooms-katholieken hebben de biecht waardoor je 
weer van je zonden af komt. Protestanten hebben 
het gevoel er nooit meer van af te komen. Als je een 
10 nodig hebt om in de hemel te komen, komen pro-
testanten nooit verder dan een 8 of een 9. Maar we 
mogen delen in de genade. Zelfs de moordenaar aan 
het kruis kon daarin delen. Laten we daar wat meer 
ontspannen in worden. En vraag God er gewoon 
maar om. God is in de hemel om het ons makkelijker 
te maken. Het geloof moet vooruit helpen, niet ach-
teruit.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Alsof het leven maakbaar is” 
- Irene Pluim,  
predikant in de Protestantse Gemeente Sittard-
Grevenbicht 
 

 “Ik ben predikant in een pluriforme gemeente in het 
zuiden van het land waar het overgrote deel van de 
bevolking rooms-katholiek is. Alle protestanten ko-
men naar deze kerk, moeten en willen het hier met 
elkaar uithouden. Er is veel ruimte en respect voor 
elkaars geloofsbeleving. Dat zie ik ook wel als het 
goede leven, dat je elkaar daarin niet de maat neemt.  
 

In de beeldvorming hier zijn het de protestanten die 
echt wat doen met hun geloof: ze maken er werk van. 
Dat is de positieve kant van de calvinistische inslag: 
het gevoel van verantwoordelijkheid. Die verant-
woordelijkheid uit zich ook in betrokkenheid van 
gemeenteleden bij bijvoorbeeld diaconale projecten. 
Dienstbaarheid aan de naaste is de ander ook een 
stukje van het goede leven gunnen. 
 

Op de vraag of het goede leven eerst verdiend moet 
worden, zeg ik hartstochtelijk nee. Alsof het leven 
maakbaar is, en dat is het niet. Je zou het jezelf dan 
gaan verwijten als je leven tegenvalt of tegenzit. Het 
leven bestaat uit dat wat je toevalt. Daar kun je een 
God achter ervaren, maar tegelijkertijd zit daar dan 
een spanning in. Want is dan alleen het goede dat je 
toevalt afkomstig van God? 
 

Het goede leven heeft wat mij betreft te maken met 
oog hebben voor de kleine dingen, genieten van het 
dagelijkse, het gewone. En tevreden zijn.” 
 

bron: protestantsekerk.nl 
 



12 

 

 

Protestants Perspectief: Racisme is zonde 
 
De tekst is afkomstig van de website van de landelijke 
protestantsekerk. Ds. René de Reuver spreekt zich uit 
tegen racisme. "De Geest van God ontneemt mensen 
de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De 
noodroep van George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan 
niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het 
uitdoven van de pinkstergeest!" 
 

De hele wereld is in beweging. De gewelddadige 
dood van George Floyd staat op ons netvlies gebrand. 
Het illustreert diepgeworteld racisme. Niet alleen in 
Amerika, maar ook in ons land. Onze premier stelde 
dat ook Nederland niet vrij is van institutioneel ra-
cisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf 
geen enkele last te hebben van angst voor en onze-
kerheid tegenover mensen die anders zijn, die over-
schat zichzelf.  
 

 
 

Het is goed dat mensen, aangespoord door de pro-
testen in Amerika, wereldwijd opstaan tegen het 
kwaad van racisme. Terecht accepteert men het niet 
langer dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs 
gedood worden omwille van hun huidskleur of an-
derszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet verge-
ten kritisch naar onszelf te kijken. Protesteren begint 
dicht bij huis.  
 

Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Neder-
landse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racis-
me, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is ver-
schrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is 
om dit tegen elkaar en tegen onszelf te blijven zeggen 
en te moeten herhalen.  
 

Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een 
overkoepelende organisatie van migrantenkerken in 
ons land, heeft in vergelijkbare woorden stelling ge-
nomen. Hun verklaring is “een uitnodiging aan ieder-
een in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg 
te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere 
poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten 
we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin 
plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar 
mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.” 
 

Diversiteit is geschenk van de Schepper 
 
Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de di-
versiteit die God in de schepping heeft gelegd. Het 
volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus had 
twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk het 
beeld van een lichaam met ledematen die elkaar 
nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn 
samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun 
diversiteit is geen tekort, maar winst. Het is een ge-
schenk van de Schepper.  

In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens 
de levensadem inblaast. Met Pinksteren vieren we 
dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen 
opademen in Gods Licht. De Geest van God ontneemt 
mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder 
mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t 
breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de 
diepte tegen het uitdoven van de pinkstergeest!   
 

‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van onze 
nek) zo klonk het als een refrein door de preek die ds. 
Al Sharpton hield in de herdenkingsdienst voor Geor-
ge Floyd. Geef ons adem om te leven. Zo bidden we 
om de Geest van Pinksteren. Daarom verzetten we 
ons tegen racisme.  
 

Staan naast degene die adem wordt ontnomen 
Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het 
is aan ons om gestalte te geven aan en op te komen 
voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig. 
Het gaat in tegen impliciete superioriteitsgevoelens 
en tegen onze primaire angst voor het vreemde en 
voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en ge-
loof in God, de Schepper van ieders leven. 
 

Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die 
adem wordt ontnomen. Vrede gaat niet zonder ge-
rechtigheid. Psalm 85 zingt over heilig land ‘waar 
goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een 
kus begroet’ (couplet 3).  
 

Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van 
racisme in onszelf en in onze wereld te benoemen. En 
om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om 
adem om op te leven voor elk mensenkind. 
 

bron: protestantsekerk.nl 
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God zorgt voor jou 
Zoek de 16 verschillen 
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Zomer 2020 
 

 
Aan de zomer van 2020 zal voor mij altijd een bijzon-
dere herinnering verbonden blijven. Nee, het zijn niet 
de buitengewoon warme dagen. Of de droogte, de 
Covid-19-pandemie of de onlusten in de Verenigde 
Staten, hoe vreselijk ook allemaal. 
 

Mijn hoogtepunt, hoe onwaarschijnlijk het wellicht 
zal klinken, is de besloten en zeer intieme uitvaart 
van mijn dierbare nicht Eveline. Met haar creatieve 
persoonlijkheid, haar warme en zachte stem, haar 
brede interesse en oog voor detail - vooral wat de 
natuur betreft - missen wij een bijzonder mens. Juist 
omdát ze zo was, was het afscheid een gebeuren dat 
we nooit zullen vergeten. 
 

Het was een prachtige, zonovergoten dag en we wer-
den verwacht in een weiland bij de schaapskooi in 
het Buurserzand bij Haaksbergen. Tussen een haag 
van genodigden reed de open boerenwagen, met 
daarop haar kist in een zee van veelkleurige bloemen, 
naar een plek waar in een halve cirkel stoelen om-
heen stonden. Haar leven werd vergeleken met en 
herdacht aan de hand van de seizoenen. Het hele 
gebeuren ademde harmonie: de rust van het bos, de 
prachtige bloemen, de vogels en de schapen, de pas-
sende overdenking en de door haarzelf uitgekozen 
muziek met o.a. een song van de Zuid-Afrikaanse 
zangeres en actrice Amanda Strydom.  
 

Deze blanke zangeres veroorzaakte in 1986 een 
schandaal, nadat ze tijdens haar optreden in Stellen-
bosch haar vuist balde en de zwarte strijdkreet 
‘Amandla’ riep. Ze belandde kort daarna in een diepe 
depressie, waarvoor ze gedwongen werd opgenomen 
en waardoor ze drie jaar niet kon optreden. Een van 
haar latere songs ‘My kamer’, in duet gezongen met 
Stef Bos, herinnert aan deze donkere periode in haar 
leven. 
 

 

 
Ik ben een liefhebber van haar muziek en vind onder 
andere de tekst van het onderstaande ‘Pelgrimslied’ 
erg aansprekend en troostend. 
 

 
Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vasthou aan als wat verskiet 
 

U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis 
 

Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg 
 

U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis 
 

Beluister dit lied en haar unieke stemgeluid maar 
eens op www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4 
 

 

Greta Kuijt 

http://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4
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Zomeroverpeinzingen 
 
Hebben jullie dat nou ook? Een blij gevoel krijgen bij 
het horen van het woord zomer, er vrolijk van wor-
den, je erop verheugen? 
De zomer zelf is abstract, hij is ongrijpbaar, niet vast 
te pakken of vast te houden. Maar wel zo belangrijk 
in ons leven èn in ons taalgebruik dat er volgens in-
ternet 694 woorden zijn, die ermee beginnen: zo-
merbiertje, zomerhuisje, zomergast … en dan nog 
691. Zelfs Gerard Cox zingt er over: ’t Is weer voorbij, 
die mooie zomer… 
Zomer geeft mij dus een blij gevoel. Vergelijk het 
eens met herfst, daar krijg je toch alleen maar koude 
rillingen van?  Denk maar aan al die stormen en re-
genbuien. 
En de winter dan?  Alleen het knetterend haardvuur 
kan me bekoren,  maar jammer dat dit  ook geen lang 
leven meer beschoren schijnt te zijn: te veel milieu-
verontreiniging. 
Komt echter de lente, dan begint het vriendelijker te 
worden en komt heel langzaam het gevoel, dat bij de 
zomer hoort weer bij je op. 
 
Dat de zomer luchtigheid naar voren brengt is duide-
lijk. We denken direct aan de zon, aan de warmte, 
aan de lange, zwoele avonden al of niet met een 
drankje. Alleen maar fijne dingen.  
(Het is zeker niet zo, dat de zomer geen nare dingen 
met zich meedraagt, maar die laat ik bewust weg 
zoals ik bij de andere jaargetijden de leuke dingen 
niet noem…) 

 

Toen ik zelf nog op de lagere school zat beleefde ik de 
zomer duidelijk anders dan nu, terwijl ik nu toch in 
mijn tweede jeugd zit! 
Immers als boerenzoon weet je, dat de zomermaan-
den tot de drukste tijden van het jaar behoren.  Zeker 
op een middelgroot gemengd bedrijf zoals wij dat 
hadden: akkerbouw, veeteelt, beerhouderij met de 
daarbij horende fokvarkens en om het compleet te 
maken ook nog pluimvee.  
We hadden helemaal geen tijd om zomer te vieren. 
Er moest gewerkt worden, dat is wel duidelijk. In het 
midden van deze 50ger jaren, waar ik het nu over 
heb, was de echte mechanisatie nog niet eens op 
gang gekomen. Al die moderne machines van nu wa-
ren er niet. We werkten thuis met paarden en veel 
mankracht en daar moest ik zelf zo af en toe ook m’n 
steentje aan bijdragen. Dat was heel gewoon. 
Als kind kwam het niet eens bij je op om bij de zomer 
stil te staan zoals ik hierboven heb beschreven. 
 
Hadden mijn ouders stress in de zomer? 
Bang dat de oogst mislukte, dat de melk zuur werd, 
dat het graan doorschoot, dat de aardappelen verrot-

ten op het veld, dat er hooibroei kwam! Ik heb het 
allemaal meegemaakt. Nee, het wòòrd kende men 
niet, maar de kenmerken waren er zeker wel.  
Ter info: de term stress werd pas in 1950  geïntrodu-
ceerd door de Hongaars/Canadese medicus-fysioloog 
Hans Selye (bron Grote WP). 
 
Wat dacht je dan van het vele en zware onweer, dat 
in de zomermaanden ons nooit oversloeg? 
Het was angstaanjagend, vooral als je ’s nachts met 
z’n allen uit bed moest komen en aangekleed rondom 
de tafel moest gaan zitten, dat het “geldkistje”, met 
alle belangrijke papieren daarin, op tafel stond, dat 
de grendels van de buitendeur werden geschoven, 
want stel je voor dat het insloeg met al die grote ei-
ken rondom het huis!  Dan moest je eruit en wel zo 
vlugl mogelijk, werd je gezegd. 
Wat heb ik vaak gebeden of het onweer maar snel 
mocht wegtrekken. Je telde de seconden tussen het 
weerlicht en de donder. Eenentwintig, tweeëntwin-
tig, drieëntwintig …   Hoe meer seconden er tussen 
vielen hoe verder de bui wegtrok. Elke seconde is 
immers ruim 300 meter. 
Ik heb het in de directe omgeving van de boerderij 
twee keer zien inslaan. Niet in de boerderij zelf dus. 
Maar als het op enkele honderden meters van je raak 
was −het weerlicht en de donder precies tegelijk− 
moest je controleren of het niet in het achtereinde 
van de boerderij was ingeslagen. Dat was vanuit het 
voorhuis niet te zien, omdat het hooi in het middelste 
gedeelte van de schuur tot de nok toe was opgetast, 
zoals we dat toen noemden. 
Samen, als klein jongetje, met papa dan in de donke-
re en dreigende nacht, met als enige verlichting een 
petroleumlamp, door de koestal voor de koeien 
langs, naar achteren. Brr… 
Nee, als we er nu zo over terugdenken kende ik toen 
dat blije gevoel van de zomer niet. 

 
Voor mij, en velen met mij, waren de zomers in die 
tijd gevoelsmatig heel anders dan nu en dat niet al-
leen in klimatologisch opzicht.  
We zijn ouder geworden, hebben inmiddels meer 
vrije tijd gekregen en ook meer te besteden. Een re-
den om nu met andere ogen tegen de zomer aan te 
kijken 
Ik zal blij, dat het weer 20 juni is: laat de zomer maar 
komen!!! 
 
                                                                      Cor Langbroek 
 
Opmerking: Het “geldkistje” is nu nog te zien, met een 
door mij geschreven beschrijving, in de Moezeköttel, 
een klein openluchtmuseum in het buitengebied van 
Megchelen. Adres: Asbroek 2a in Megchelen. 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Ovver viefentwinteg jaor   
    
Misschien denk i-j wal, a'j de titel laest, an ’t lied dat 
vrogger  vake op brulften werd ezongen: 'Over 25 
jaar, zal ik jouw nog steeds beminnen. Ook al hebben 
we grijs haar, want we blijven jong van binnen.' 
Dat gries haor dat lukt vake nog wal, maor de rest? 
Dus daorovver wol ik ’t maor neet hebben, nee, ‘t 
geet ovver wat d’r ovver 25 jaor in Balle steet te ge-
beuren. Juni 2044 wordt de tiedcapsule in de inge-
metselde kokker bi-j 't openluchttheater in Balle  los-
emaakt, met daorin de breve van de jongeleu weet ze 
afgelopen juni  2019 hebt eschrevvene ovver hoo 
Balle d’r uut zal zeen ovver 25 jaor. 
 

 
Openluchttheather Barlo 2019 – foto Barlo’s Belang 
 
Under zonnege en warme umstandegheden is op 22 
juni 2019 ‘t openluchttheater in Balle weer feestelijk 
e-opend. ’t Openluchttheather, lange tied was 't  'n 
begrip in Balle. Nao de oorlog werd daor in 't najaor 
van 1945 ’t stuk 'Ho 't er haer ging' espölt. 'n Stuk 
eschrevvene deur en veur Balsen ovver de oorlogs-
jaoren. Dree aovenden volle bak. In totaal kwammen 
3000 man/vrouw (dus neet alleen Balsen) kieken. In 
de jaoren daornao was d'r geregeld wat te doon, van 
toneelstukken, karkdiensten, tut allerlei optredens en 
feestjes. Begin jaoren tachteg is ‘t 'n roemloos ende 
storvene. Als kind herinner ik mi-j allene de bratsen 
an de bene weet wi-j d’r oplepen,  a'w d’r wal 's an ’t 
spöllen waren. De kunst was dan namelek um van de 
ene op de andere opgezette stenen, verschaolen in ’t 
gres, te springen. Wee ’t eerste an de ovverkant was. 
Wat van dee opgezette stenen hadden van dee  op-
staonde pinnen waor bi-j 'n veurstelling de planken 
um op te zitten ovverhen gingen. En a-j dan, bi-j ’t 
snel springen van de een naor de andere steen wat 
an ’t schraggelen kwammen, halen i-j vake ow been 
los an dee roestige pinnen. 
 

Ik bun wal beni-jd wat de kinderen uut Balle ovver de 
toekomst van Balle hebt op-eschrevvene. Wat zal d'r 
allemaole veranderen in 25 jaor? In 2044 belaeve wi-j 
misschien wal de 25e editie van de Bar(g)loop in Balle. 
'n In 2019 bescheiden begonnen hardloopwedstrijd 
bi-j de warktugenvereniging is inmiddels uut-egreujt 
tut ’n gigantisch loopfestijn waort de top van Europa 
an metdut. En ’t Bargfeest nao afloop van de wed-
strijd is  zo succesvol dat 't samen is etrokken met de 
Zwarte Cross. Waor 't in 2019 altied de alcoholcon-
trole was, nao afloop van de Zwarte Cross is noo de 
toegang. Zo groot is ’t eworden.  
 

 
Openluchttheather ± jaren 70 – foto Barlo’s Belang 
 
Genog onzin. Ik denk dat 't wal metvölt. De welt ver-
andert snel, behalve in Balle. Dat vond ik tenminste 
vrogger zo. ‘Bun zo bli-j dat Balle besteet’ werd d’r 
dan altied ezongen op 't oranjefeest. 
’t Is lange gelaene dat ik dat heb ezongene. Ik denk zo 
veur de leste kere ’n paar jaor nao de laegere schole. 
Noo kon en kan ik sowieso neet goed zingen, maor 
ton ha'k op 'n gegeven moment  ok wal zoiets van: 
'Balle wat mot ik d’r toch met, en wat gebeurt hier 
noo?' En um dan as 'n gek te gaon schreeuwen da-j 
zo bli-j bunt dat Balle besteet,  is dan wal ’t andere 
uterste. Alles verandert, behalve Balle. … 
 
En noo, meer dan 40 jaor later, denk ik  – en dat is 
maor good ok –  natuurlek , Balle is ok veranderd, 
maor wat ‘r ok gebeurt, naoberschap, samen d'r an  
en dinge doon veur de hele gemeenschap viert hier 
nog altied hoogtij. Kiek maor naor ‘t openluchtthea-
ter dat op initiatief van Bals Belang met hulp van ie-
derene weer uut de grond is estampt! 
‘Ik bun zo bli-j dat Balle besteet’. Ik bun d’r wal met 
eens. ’t Is ‘n prachtegen buurtschap. 
Neet veur niks staot d’r ovveral van dee banken 
met:’Geniet van dit uutzicht kort of lang, op een ban-
ke van Bals belang’. 
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En de kerken! Hoo zol ’t daor met gaon in 2044? Hoo 
zal ’t kerkelijk landschap d’r uutzeen ovver 25 jaor. 
Hoovölle karken en hoovölle karkdiensten bunt d'r 
nog? Wördt 't 'n scenario van een keer in de waeke 
naor ens in de twee waeke um uutendeleke uut te 
kommen op nog maor dree kardiensten verspreid 
ovver ’t jaor.  Bunt allene de Top 2000-dienst, Kast en 
de Kerkproeverij (met ’n gigantisch buffet) nog 
ovver? 
 
't Jaor 2044 zal een gedeelte van de laezers van noo 
neet meer metmaken. Maor ik hoppe da'k  ’t via Op 
Weg in de gaten kan hollen. 
Ach, ons karkblad Op Weg dat besteet dan natuurlek 
neet meer. D'r is dan nog wal iets wat i-j ontvangen 
könt op een soort van scherm in de palm van ow 
hand, waorin as 't ware een soort van telefoon is 
eprogrammeerd waorin i-j teksten en beelden zo op 
ow ogen könt projecteren.  Dat kan zomaor ’n ver-
haal waen, maor ok foto’s of ne karkdienst of zomaor 
wat pep-talk as pastoraat. Neet te geleuven. Afhan-
kelek van ow eigen instellingen krieg i-j ow eigen 
portie religie, a'j daor behoefte an hebt. 
 

 
Opening openluchttheather juni 2019, mmv de Balse 
Muziek 
 
Maor misschien hebt de karken, net as noo ’t open-
luchttheater in Balle, in 2044 ok wal een comeback 
emaakt en bunt ze weer voller as ooit. Misschien 
deur allerlei onheil van klimaatverandering wat ons 
nog te wachten steet. 'Gef ons heden ons dagelijks 
brood en af en too een watersnood, of misschien wal 
een pandemie'. Nood leert bidden, zeiden ze vrogger, 
maar met alle meugeleke ni-je technologieën mis-
schien neet meer en spölt iederene zelf 'n betjen veur 
God. 
 
Maor wat hef ’t ok veur zin um te prakkezeren hoo 't 
er ovver 25 jaor uut zal zeen, a'j allene al zeet wat ’n 
vleermoes op de markt in Wuhang in een paar waeke 
veur effect hef op de hele wereld. Wi-j denkt altied 
da'w alles in de hand hebt, en zo’n vleermoes  deur-
brök dat effen. D'r is gin zekerheid meer! Van veur- 
en met mekare geet alles naor minimaal 1,5 meter 

van mekare. Hoo dan ok, de kommende 25 jaor zal 
d'r völle veranderen en an de andere kante ook heel 
weinig. 
In 2044 is de Johanneskerk nog steeds ’t oldste ge-
bouw van Lechtenvoorde.  En Balle? Balle blif natuur-
lijk Balle en dut altied nog alle eer an de leste zinnen 
uut ’t Balse volkslied. 
 

'Jao zo is mien leve Balle, 
daor laef ik zo naor ’t zin. 

Zo daor tussen Goor en Heide, 
lig ons Balle middenin. 

Zal ons Balle, Balle blieven, 
wil i-j dat ’t in Balle rolt, 

blief dan eendrachteg samenwarken, 
zörg da'j in Balle eenheid holdt.' 

 
Eenheid en eendrachteg samenwarken dus. 
En at 't mot, dan maor op 1,5 meter!  
  
                                                                        Erik Schokkin 
   

  Johanneskerk 1648 
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Het zomergevoel van een kind in de jaren vijftig. 
 
Het begint al met dat blije gevoel op de laatste 
schooldag. Eerder naar huis. Langs de Vlietkade  en 
de Havenkade van Maassluis. De ouwe inktlap vol 
vlekken met knoop erop in een tasje (wel een nieuwe 
maken hoor!). En thuis een groene hutkoffer en een 
groot bruin exemplaar beneden in de gang. Volgepakt 
met handdoeken, lakens, kleding en wat al niet. Die 
gaan over een paar dagen met van Gend en Loos 
mee. Naar opa en oma in Den Haag. En wij een dag 
later erachteraan. Met de fiets. Ik achterop bij mijn 
vader. Mijn zusje bij mijn moeder. 
 
Opa en oma wonen niet ver van Scheveningen. Ze 
hebben een melkzaak. Nou ja, een melkzaak. Van 
lieverlee komen naast zuivel ook koekjes, snoep, sui-
ker, kortom van alles en nog wat, in de winkel te lig-
gen. Naast de winkel ‘het kleine kamertje’. De deur 
naar de winkel altijd open. Daar mogen we zitten. 
Met ons nieuwe kleurboek en de nieuwe kleurpotlo-
den die we elk jaar krijgen. Maar in de winkel, nee, 
daar mogen we niet komen. Geen kinderen achter de 
toonbank. Dat hoort niet. Alleen oma, met een wit 
gesteven schort. En opa met een kort wit jasje.  
 
Hoewel, op woensdagmiddag, als de winkel dicht is, 
dan mag het even. Even in de winkel. Even rondkij-
ken. En dan iets aanwijzen dat je lekker vindt. Mijn 
zusje gaat voor snoep. Ik altijd voor een dikke plak 
jonge kaas uit het glazen kaaskastje. Naast de enor-
me glazen stolp waarin los bergen eieren liggen.  Zo’n 
plak kaas die smelt op je tong. Het korstje (nog geen 
plastic), mag ik aan de kippen voeren achter op het 
plaatsje. Het plaatsje waar oma ’s avonds de melk-
bussen voor de losse melk met kokend heet water 
uitschrobt. En dan de bussen na het schrobben op 
zijn kop om te drogen. Zo’n apart warme-melk-en-
sop luchtje eromheen. 
Natuurlijk gaan 
we regelmatig 
naar het strand. 
“Naar zee”, zeg-
gen we dan. 
Moet nog aardig 
wat voor gere-
geld worden. 
Badpakjes aan 
onder de kleren. 
Van die badpak-
jes die alle kan-
ten op rekken en 
zakken behalve 
de goeie.hhhhhh  
ggggggg 
 

Tas met handdoeken. Tas met eten en drinken. Plas-
tic bekertjes. Mijn vader zijn bruine plastic water-
schoenen. De zonnebrandcrème. Emmertjes en 
schepjes. Vormpjes. En pleisters. We zijn op alles 
voorbereid. En dan op de fiets.  
Onderaan de boulevard is een fietsenstalling. Lijkt 
wel een hele lange donkere kelder. Met in rekken 
beneden en boven fietsen. Rijen fietsen. Pappa krijgt 
een gekleurd bonnetje met een nummer (volgens mij 
had elke dag zijn eigen kleur). En dan naar de zee. Ik  
ruik hem al. En zie hem als we bovenop de boulevard 
aankomen. Langs de schuine zanderige helling ren-
nen we richting strand. Halverwege een noodstop. De 
sandalen uit, want dat stomme zand kruipt tussen je 
tenen. En dan even stilstaan. Want waar gaan we 
zitten? Niet te ver van de zee natuurlijk. Maar ook 
niet al te dichtbij. Want dan kan je als de vloed op-
komt je hele boeltje grijpen en vluchten. Altijd leuk 
om zelf veilig te zitten en dan hele gezinnen in paniek 
om zich heen te zien grijpen wat er te grijpen valt. 
Handdoeken nat, drijvende schoentjes. Geen mooier 
vermaak dan leedvermaak heet dat. Foei. Eindelijk, 
we zitten. Kleren uit. Klodders witte Nivea-crème  uit 
een blauwe doos met witte letters, die uitgesmeerd 
worden over alles dat niet bedekt wordt door het 
rek- en zakbadpakje. Binnen de kortste keren ook een 
laagje zand overal waar dat badpakje niet zit. En dan 
de dagelijkse preek: “Niet verder dan iets boven je 
enkels in zee. De stroom kan je zomaar meetrekken.  
Goed kijken waar we zitten (kijk maar naar die vlag 
achter ons) zodat je niet verdwaalt. Niet met vreem-
de meneren meegaan. (Waarom altijd meneren, en 
geen mevrouwen.)  Blijf bij elkaar”.  
 
Pappa trekt zijn waterschoenen aan. En wandelt met 
het water tot zijn enkels langs de vloedlijn. Bij hem 
ook Nivea-crème, maar geen zandlaagje. Heeft daar-
voor eerst de meegebrachte fles melk, of de fles li-
monade, ingegraven. Blijft het lekker koel.  
Mamma ordent de 
kleren en wat er 
verder te ordenen 
valt. Is ze aardig 
druk mee. Wij gaan 
aan de slag met 
zand en water. En 
schelpen waarmee 
we versieren wat 
we maken. hhhhh
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Met hulp van pappa soms een berg maken met gan-
getjes erdoorheen waarlangs je een tennisbal kan 
laten rollen. Dijkjes bouwen aan de vloedlijn. Zeester-
ren zoeken die als je ze mee naar huis neemt daar 
ontzettend gaan stinken.  

Even helemaal in zee onder toezicht van pappa (die 
niet zwemmen kan!) Daarna bibberend op een hand-
doek eten van de meegebrachte boterhammen. Met 
beleg. En met, hoe voorzichtig je ook doet, zandkor-
rels. Nog nabibberend van de kou een bekertje drin-
ken. Een herhaling met de pot Nivea-crème. En dan 
weer eindeloos spelen. Na een tijdje verplicht een 
shirtje aan tegen het verbranden. Het mag nat wor-
den.  
 
Later in de middag alles bij elkaar rapen. Verdere 
kleren aan. Mamma pakt de tassen. Handdoeken 
uitslaan bij de zee, anders krijgen andere mensen al 
dat zand over zich heen. En tegen de helling op naar 
de boulevard. Op een randje het zand van je voeten 
vegen voor je de sandalen aandoet. Pappa doet daar 
altijd het langste over. Soezerig op de fiets weer naar 
opa en oma. Heerlijke dagen zijn het.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag lopen we naar de kerk. De Noorderkerk. 
Oma en opa hebben hun vaste bank. Daar hangt een 
zakje met een bijbel met gouden slot. Oma heeft ook 
altijd een klein opschrijfboekje bij zich.  
Daarin noteert ze de tekst en soms wat kreten uit de 
preek. En natúúrlijk de naam van de dominee.  

 
Ook door de week maakt ze wel eens aantekeningen. 
Na haar overlijden kreeg ik de boekjes. Ik heb ze ver-
deeld onder haar kleinkinderen. 
Op woensdag als de winkel dicht is gaan we soms 
met opa en oma naar de museumtuin van het ge-
meentemuseum. Daar kan je heerlijk spelen. En de 
eendjes voeren.  
Ook op de woensdagmiddag soms een voetbalwed-
strijd op de radio. Dan zitten we allemaal in het kleine 
kamertje. Want daar staat die radio. Alleen in de 
pauze mogen dan we praten. Verder kleuren we wat 
af. Of tekenen. Het voelt heel knus en gezellig. 
 
Allemaal goede herinneringen aan die zomers. Het zal 
zeker ook wel geregend hebben. Maar dat weet ik 
niet meer. Dan gingen we vast kleuren.  
                                                   

                                                                         Marja Koster 
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Bijbelgenootschap van Guatemala helpt gevan-
genen op rechte pad 
  
Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat 
door, ook nu het coronavirus rondgaat over de we-
reld. Het Bijbelgenootschap van Guatemala zet zich 
nog steeds in voor de reclassering van gevangenen, 
met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG). Saul Sosa , directeur van het Bijbelgenoot-
schap van Guatemala vertelt hoe dat nu gaat. 
 
70% van de Guatemalteken heeft vanwege de co-
ronacrisis geen inkomen, omdat ze hun geld verdie-
nen met ‘informeel werk’, wat nu meestal onmogelijk 
is. Al jaren vertrekken veel Guatemalteken om werk 
te zoeken in Mexico en de Verenigde Staten, met 
gevaar voor eigen leven. Hoewel er ‘slechts’ circa 800 
coronabesmettingen zijn geteld, zette de president 
het hele land meteen in quarantaine. 
‘Die maatregel duurt nu al zo’n twee maanden en 
maakte dat het bijbelgenootschap zijn kantoor moest 
sluiten’, zegt Saul Sosa. ‘Net als veel andere bijbelge-
nootschappen draagt het Bijbelgenootschap van Gua-
temala zelf ook bij aan projecten door de verkoop 
van boeken. De verkoop is nu nagenoeg stilgevallen, 
waardoor de nood extra groot is. Maar ja, die quaran-
taine was wel nodig. De gezondheidszorg in ons land 
was al zwak en zou instorten als er een golf van coro-
na-patiënten zou komen. En dan zouden nog meer 
mensen het land gaan verlaten’. 
 
Thuiswerken 
‘Meer dan de helft van het personeel werkt thuis’, 
vertelt Sosa. ‘Dat mag gelukkig wel. Zo proberen we 
toch onze boekwinkel vier uur per dag open te hou-
den. Intussen werken collega’s en vrijwilligers hard 
aan nieuwe ideeën waarmee we door kunnen met 
ons werk. De boodschap van de Bijbel is erg nodig in 
deze tijd. We danken God dat de projectteams door 
kunnen gaan met hun werk vanuit huis.’ 
 
Inzet voor gevangenen 
Met financiële steun van het NBG bezoekt het Bijbel-
genootschap van Guatemala  gevangenissen. Sosa: 
‘Dat werk gaat door. We hebben nu een andere aan-
pak om de gevangenen te bereiken. Bezoek mag niet, 
dus spreken onze kapelaans met de gevangenen per 
video-verbinding. Ook ‘My second chance’ voor jonge 
gevangenen gaat door, nu met behulp van internet, 
via het schoolplatform. In dit project geven we bijbel-
studies) om de jongeren te helpen normen en waar-
den uit de Bijbel toe te passen in hun leven. We zien 
daar positieve effecten van; het helpt bijvoorbeeld 
om met frustraties om te gaan.’ EO Metterdaad en 
het NBG steunen dit project. 
 

Gebed 
Ook een ander project dat het NBG steunde, gaat nu 
via internet:  
het Grow and Learn– trainingsprogramma voor zon-
dagsscholen.  
Als het land ‘op slot’ blijft, zal de training gegeven 
worden via Zoom. 
Sosa sluit af met de oproep om te bidden voor Gua-
temala. ‘Dat de coronacrisis de armoede niet verer-
gert en dat God ons de gelegenheid geeft om door te 
gaan met het bijbelwerk. Dat we wijs en creatief in-
spelen op deze uitdaging, mild voor elkaar zijn en de 
boodschap van hoop van de Bijbel blijven brengen in 
een wereld die van slag is. Van mijn kant wens ik alle 
bijbelgenootschappen toe: Wacht op de HEER, wees 
dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER (Psalm 
27:14 NBV).’ 
 

Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelin-
gen en migranten 
 
Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat 
door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het 
Surinaams Bijbelgenootschap bood – met steun van 
het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de co-
ronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Vene-
zuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? 
Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelge-
nootschap vertelt. 
 
Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maat-
regelen, zoals het sluiten van de scholen, het stopzet-
ten van openbaar busvervoer en het sluiten van de 
grenzen. Daardoor bleef het aantal besmettingen (tot 
half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een is 
overleden. Van Axel: ‘De eerste twee weken waren 
de mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna 
nam de angst af. Het gewone leven werd weer opge-
pakt, maar wel met inachtneming van veiligheids-
maatregelen. We hebben hier tussen de duizend en 
veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cuba-
nen en Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap 
ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we 
weer begonnen met de distributie van bijbels en le-
vensmiddelenpakketten via de lokale kerken.’  
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Venezolaanse vluchtelingen 
‘Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij 
is met de Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze 
had nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis 
waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en 
daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet 
terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om 
te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt het 
Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk nu 
voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket 
met levensmiddelen was zeer welkom.’ 
 
Cubaans gezin 
‘Een Cubaanse gezin was onlangs hier aangekomen 
om een beter leven op te bouwen. Ze waren net be-
zig hun weg te vinden in Suriname, toen het corona-
virus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, 
dus hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pak-
ket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. 
Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvan-
gen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterla-
ten.’ 
 
Verpleegster uit Haïti 
‘Zuster Nathaly kwam uit Haïti en wilde graag als 
verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar 
zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het 
Diakonessenziekenhuis in Paramaribo. Ze was blij 
verrast met deze geste van het SBG en vooral met de 
Sranan Tongo Bijbel. Die helpt haar om ook deze taal 
te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.’ 
                            Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 

 
 
 
 

 
 

            Zomergevoel                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Als medewerkers van de PVG denken we vaak aan 
onze trouwe bezoekers van de maandelijkse 
ouderenmiddagen in de Johanneshof. 
In onze gedachten komen weer de beelden naar 
boven van muzikale optredens, lezingen over tuinen 
en natuur enz. En natuurlijk de jaarlijkse afsluiting in 
een restaurant. Maar ook, wat hebben we jullie 
gemist !!!  Hoe zou het met iedereen gaan? 
 
Door de corona maatregelen mogen we helaas nog 
steeds niet opstarten. Wij vinden het erg verdrietig 
dat we elkaar daarom niet kunnen ontmoeten. 
Gelukkig is er inmiddels een positieve verandering te 
bemerken. Enkele maatregelen zijn versoepeld en dat 
voelt goed. 
We hopen van harte dat er in de herfst weer 
voorzichtig kan worden gewerkt aan onze eerste 
ouderenmiddag. 
Via ons kerkblad zullen we jullie uiteraard op de 
hoogte houden. 
 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en een goede 
gezondheid toe. 
Hartelijke groet en tot ziens! 
 
                           Namens alle medewerkers van de PVG 
                                                                       Annie Bosman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vroeger was zomergevoel 
liggen in het gras 
stilte om je heen 
wat gezoem van insecten   
een vleugje zon op je lijf 
en hoog, heel hoog in de lucht 
het geronk van een vliegtuigje 
 
                                                 Tanneke van Rijnbach 
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Pas op voor de hitte 
 
Denk aan juffrouw Scholten, 
die is vandaag gesmolten, 
helemaal gesmolten, op de Dam. 
Dat kwam door de hitte, 
daar is ze in gaan zitten 
- als je soms wil weten hoe dat kwam. 
 
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt! 
Maar ze was ontzettend eigenwijs... 
Als een pakje boter, 
maar dan alleen wat groter, 
is ze uitgelopen, voor het paleis. 
Enkel nog haar tasje 
lag daar in een plasje... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle kranten hebben het vermeld 
op de eerste pagina. 
Kijk het zelf maar even na. 
Ja, daar staat het, kijk maar: DAME SMELT. 
Die arme juffrouw Scholten... 
helemaal gesmolten... 
 
Als dat jou en mij eens overkwam... 
Laten we met die hitte 
overal gaan zitten... 
maar vooral niet midden op de Dam 
 

                                                Annie M.G. Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoek de verschillen blz. 13 - antwoorden 

1.  De nok van het vogelhuisje is anders 
2.  Het haakje waar het zaadbolletje aanhangt links is  
      niet meer compleet 
3.  De veren van de vogel links op het vogelhuisje zijn  
      een tikje aangepast 
4.  De vogel links heeft ook een ander snaveltje 
5.  Het rechtervogeltje in het vogelhuisje is aangepast 
6.  De staart van de vogel op de stok is anders 
7.  Het vogeltje rechts op het dak heeft een ander  
      oogje 
8.  Het pootje van het vogeltje op het dak is ook  
      gedeeltelijk weg 
9.  Eén van de barsten in de planken van het  
      vogelhuisje rechts is aangepast 
10. De worm in de bek van het middelste vogeltje  
       is gehalveerd 
11. De zaadjes onder het vogelhuisje rechts zijn  
       gewijzigd 
12. In het midden van de onderbalk mist een streepje 
13. De  tekst is anders, er staat ineens: God zorgt  
       voor u! 
14. Er is een streep verdwenen boven de ronde  
       cirkel in het huisje 
15. Ik heb een streepje op de stok waar het vogeltje  
       op zit weggehaald 
16. Het touwtje aan het zaadballetje rechts is anders 

 
 
 

 

God zorgt voor jou 
Zoek de 16 verschillen 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand juni komt uit in de week voor zondag 
6 september 2020.  
Kopij moet uiterlijk maandag 24 augustus 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 juli 
10.00 uur de heer L .de Vries, Aalten    
aanvullende collecte: binnenlands diaconaat 
 
zondag 12 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: orgelonderhoud 
 
zondag 19 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 26 juli 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 2 augustus 
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp 
aanvullende collecte: energie 
 
zondag 9 augustus  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: werelddiaconaat 
 
zondag 16 augustusa 
akz dienst/dialectdienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: zending 
 
zondag 23 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 30 augustus 
10.00 uur ds. M.W.F. van Keulen, Aalten 
aanvullende collecte: Herold  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 78,  
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke delen 
verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de ‘aan-
vullende collecte’. 
 
 
 


